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INTRODUÇÃO 
 
 
 
A presente obra visa suprir uma lacuna 

existente hoje no Estado do Piauí, causada pela constante 
alteração que vem sofrendo a legislação estadual, o que acarreta 
grandes transtornos aos operadores jurídicos, em especial para 
aqueles que laboram diariamente com esta e que  se ressentem da 
falta de uma obra que consolide, com a necessária atualização, os 
principais diplomas legislativos da Administração Pública do 
Estado do Piauí.   

 
De fato, transcorridos exatamente 20 anos da 

promulgação da Lei Complementar  estadual de n º13/1994, que 
criou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Piauí,  ocorreram  diversos fatos nos campos político, social e 
econômico, que obrigaram o legislador piauiense a modificar 
profundamente as leis relativas à Administração Pública estadual. 

 
Assim, para homenagear o segundo decênio 

de vida de umas das principais leis já aprovadas pelo Poder 
Legislativo do Estado do Piauí, resolvemos assumir o encargo de 
atualizá-la, juntamente com os Decretos que a regulamentam. 

 
Cumpre destacar, de outra parte, que esta 

não foi uma tarefa fácil, dada a dificuldade de se identificar as leis 
que procederam as alterações na norma legal ora atualizada, haja 
vista ter ocorrido a disseminação das modificações  pretendidas  
em centenas de diplomas legais, bem como porque são dezenas de 
Decretos que a regulamentam. Também fizemos juntar os mais 
importantes Pareceres da PGE-Pi sobre a Lei Complementar de 
Nº 13/1994.    

 



Esperamos, pois, que esta obra cumpra o 
papel a ela destinado, que é o de auxiliar os leitores no 
descobrimento da legislação piauiense.   

 
           Teresina, março de 2014 

 
                                    Os autores. 
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Lei Complementar Nº  13, de 03 de janeiro de 1994. 

 

 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Piauí, das 
autarquias e das Fundações públicas 
estaduais e dá outras providências. 

 
 
 
O Governador do Estado do Piauí,  
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:  

 
TÍTULO I  

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art.1º   Esta Lei Complementar institui o regime jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e 
das fundações públicas estaduais, abrangendo os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário.  
 
Art.2º  Para os efeitos desta Lei Complementar, servidor é a 
pessoa legalmente investida em cargo público.  
 
Art.3º  Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a um servidor, dentro da estrutura 
organizacional da Administração Direta, das autarquias e das 
fundações públicas estaduais.  
Parágrafo Único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os 
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria, número 
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certo e vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter efetivo ou em comissão.  
Art.4º   É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os 
casos previstos em lei.  
 
Art.5º  É proibido o desvio de função ou atribuir - se ao servidor 
encargos ou serviços diferentes daqueles próprios de seu cargo.  

 
TÍTULO II  

DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, 
REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO  

(Título renomeado pelo artigo 4º da LC 84/2007) 
 

CAPÍTULO I  
DO PROVIMENTO  

 
SEÇÃO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 6º   São requisitos básicos para a investidura em cargo 
público:  
I – a nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma de lei 
federal;  

(Inciso I alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
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;  
VI - aptidão física e mental.  
§1º  As atribuições do cargo podem justificar a exigência de 
outros requisitos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo, na forma prevista 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 
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portadoras, sendo-lhes reservadas no mínimo 10% (dez por cento) 
e no máximo 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso, na forma disciplinada em decreto estadual. 
(Nova redação dos §§ 1º e 2º dada pelo artigo 1º da  LC 84/2007) 
§3º  A Universidade Estadual e instituições de pesquisa científica 
e tecnológica poderão prover seus cargos com professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os 
procedimentos previstos em lei.  

(§ 3º  acrescido pelo artigo 1º da  LC 84/2007) 
 

Art.7º  No âmbito do Poder Executivo, o provimento dos cargos 
públicos, inclusive das autarquias e fundações públicas, far-se-á 
por ato do Governador do Estado, permitida a delegação de 
competência.  
Parágrafo Único.  Nos demais Poderes, o ato de provimento 
compete à autoridade indicada na respectiva legislação.  
 
Art. 8º   A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.  
 
Art. 9º  São formas de provimento de cargo público:  
I - nomeação;  
II - promoção;  
III- Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007; 
IV - readaptação;  
V -  reversão;  
VI - aproveitamento;  
VII - reintegração;  
VIII - recondução.  

Nota: 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 135/2011, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 17.11.2011. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE TRANSPOSIÇÃO 
DE CARGOS. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.  
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SEÇÃO II  

DA NOMEAÇÃO  
 
Art. 10.   A nomeação far-se-á:  
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de 
provimento efetivo ou de carreira;  
II - em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e 
exoneração.  
§1º o exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante 
integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado 
sempre que houver interesse da administração.  
§2º  A designação para função de direção, assessoramento e 
chefia intermediários, de competência dos dirigentes de órgãos e 
entidades administrativas, recairá, exclusivamente, em servidor de 
carreira ou de cargo isolado de provimento efetivo. 
  
Art. 11.  A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de 
provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo, obedecidos a ordem de 
classificação e o prazo de sua validade.  
§1º  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 Estadual e seus regulamentos.  
§2º  A lotação dos servidores será realizada com rigorosa 
observância da ordem de classificação obtida no concurso 
público. 
(Caput e §§ 1º e 2º do  artigo 11com redação dada pelo artigo 1º 

da LC 84/2007) 
§ 3º  Revogado pelo artigo 7º da Lei 6290/2012. 
§ 4º  Revogado pelo artigo 7º da Lei 6290/2012. 
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SEÇÃO III 

DO CONCURSO PÚBLICO  
 
Art. 12.  O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser regionalizado e realizado em mais de uma etapa, 
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo cargo, 
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 É garantida a participação das entidades sindicais na 
fiscalização da realização do concurso público.  
§2º A aferição de títulos, cuja pontuação corresponderá no 
máximo a 10% (dez por cento) do valor da primeira prova escrita, 
somente será realizada nos concursos públicos para fins de 
efetivação, na forma do art. 19,§1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e para 
provimento de cargos das carreiras jurídicas, de magistério, de 
Auditor Fiscal da Fazenda Estadual e de outros cargos, se existir 
determinação na Constituição Federal ou na Constituição 
Estadual. 
(Nova redação do caput e do  § 1º do  artigo 12 conforme artigo 

1º da LC 84/2007e §2º com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 
6290/2012) 

 
Art. 13.  O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
§1º  O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização serão fixados em Edital, que será publicado no Diário 
Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação.  
§2º  Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato 
aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado.  
§ 3º   Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
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NOTA: 
 
REGULAMENTAÇÃO:DECRETO Nº 15.259, DE 11 DE JULHO DE 2013- 
PUBLICADO NO DOE Nº 131, DE 12 DE JULHO DE 2013Estabelece 
regras gerais para a realização de concursos públicos no âmbito 
do Estado do Piauí. 
 

SEÇÃO IV  
DA POSSE E DO EXERCÍCIO  

 
Art. 14.  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.  
§1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 
publicação do ato de provimento.  
§2º  Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação 
do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, II, III, V 
e VII do art. 75, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, 
alíneas "a", "b", "d" e "e", VII, IX e X do art. 109, o prazo será 
contado do término do impedimento.  
§3º   A posse poderá dar-se mediante procuração específica.  
§4º   Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por 
nomeação.  
§5º   No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e 
valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.  
§6º  Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não 
ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo. 

(Nova redação do artigo 14 e §§ conforme artigo 1º da  LC 
84/2007) 

Nota: 
 Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 726/2013, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 22.06.2011. 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DO 
CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR LOCALIDADE. 
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NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS NAS 
NOMEAÇÕES.                      DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO 
CONCURSO, A PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICA 
FACULTAR AOS APROVADOS A NOMEAÇÃO E POSSE EM VAGA 
REMANESCENTE EM LOCALIDADE DISTINTA DE SUA OPÇÃO, 
OBSERVADA A ORDEM GERAL DE CLASSIFICAÇÃO E A VONTADE 
DOS CANDIDATOS. TODAVIA, NO CASO DE REGIÃO OU MUNICÍPIO 
EM QUE NÃO HOUVER SIDO ABERTAS VAGAS, IMPOSSÍVEL SERÁ O 
APROVEITAMENTO DESTES CANDIDATOS, PORQUANTO AO NOSSO 
SENTIR, EXTRAPOLADO ESTARIA O OBJETO DO CONCURSO 
PÚBLICO, FAZENDO SURGIR VAGAS, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 
SEU RESULTADO, QUE NÃO EXISTIAM ANTES, HAVENDO NESTE 
CASO POSSÍVEL INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS  DA IGUALDADE E  
DA IMPESSOALIDADE.  

 

Art. 15. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

Art. 16. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Art. 17.  A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção 
médica oficial.  
Parágrafo Único Só poderá ser empossado aquele que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 
  
Art. 18.  Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo público ou da função de confiança.  
§1º  Será considerado como de efetivo exercício o período de 
tempo necessário ao deslocamento do servidor, quando designado 
para servir em outra localidade.  
§2º   É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em 
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.  
§3º  O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem 
efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não 
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entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o 
disposto no art. 18-A.  
§4º   Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários ao seu assentamento 
individual.  
§5º  À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.  
§6º   O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício 
serão registrados no assentamento individual do servidor.  
§7º   O início do exercício de função 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 a trinta dias da 
publicação.  
§8º  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. 

(Nova redação do artigo 18 e §§ conforme artigo 1º da LC 
84/2007) 

 
Art. 18-A.  O servidor que deva ter exercício em outro município 
em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido 
ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no 
máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para 
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, 
incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para 
a nova sede.  
§1º   Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou 
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será 
contado a partir do término do impedimento.  
§2º   É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no 
caput. 

(Artigo 18-A acrescido pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
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Art. 18-B.  Ressalvados os casos previstos em lei específica 
estadual, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em 
razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, 
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta e 
quatro horas e observados os limites mínimo e máximo de seis 
horas e oito horas diárias, respectivamente. 
§1º   O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado 
o disposto no art. 141, parágrafo único, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Administração.  
§2º   O Governador do Estado ou chefe de Poder poderá por meio 
de regulamento ou ato próprio estabelecer jornadas semanal e 
diária diversas, desde que não sejam ultrapassadas os limites 
estabelecidos neste artigo.  
§3º   A jornada de trabalho prevista neste artigo não se aplica aos 
servidores que tenham Estatuto próprio, por força de 
determinação do art. 77, parágrafo único, da Constituição 
Estadual. 

(Artigo 18-B acrescido pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
 
Art. 19.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 
observados os seguinte fatores: 
I - Assiduidade;  
II - Disciplina;  
III - Produtividade;  
IV - Responsabilidade. 
V – capacidade de iniciativa;  
§1º  Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, 
será submetida à homologação da autoridade competente a 
avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o 
que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem 
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prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos 
incisos I a V deste artigo.  
§2º  O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 32.  
§3º   O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer 
cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia 
ou assessoramento nos dois níveis mais elevados.  
§4º   Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser 
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 75, 
incisos I, II, III, IV, V e VI, 103 e 104, bem assim afastamento 
para participar de curso de formação decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na Administração Pública Estadual.  
§5º  O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 
afastamentos, bem assim na hipótese de participação em curso de 
formação e no caso de cessão, e será retomado a partir do término 
do impedimento.  
§6º   Não haverá para o servidor, no período do estágio 
probatório, remoção, promoção e redistribuição. 

(Nova redação do caput do artigo 19, inclusão do inciso V e 
alteração dos parágrafos conforme artigo 1º da LC 84/2007) 

 
 

SEÇÃO V  
DA ESTABILIDADE 

 
 
Art. 20.  O servidor aprovado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 
público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.  
Parágrafo único. Durante o estágio probatório, o tempo de 
afastamento do servidor público do efetivo exercício do cargo em 
que investido não será computado para efeito de estabilidade, 
progressão e promoção.  

(Nova redação do  artigo 20 conforme artigo 1º da LC 84/2007) 



                                                          
PLÍNIO CLERTON FILHO  / CAMILA DE ALENCAR CLERTON 

 

 

 

 
Art. 21.  O servidor estável só perderá o cargo nas hipóteses 
previstas no art. 41, § 1º e 169, § 4º, da Constituição Federal. 

(Nova redação do caput do artigo 21 conforme artigo 1º da LC 
84/2007) 

§1º   Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007;  
§2º   Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

 

Nota: 

REGULAMENTAÇÃO: 

 
DECRETO Nº 15.605, DE 02 DE ABRIL DE 2014. 
Dispõe sobre estágio probatório e avaliação especial do 
servidor civil para fins de aquisição de estabilidade no âmbito 
do Estado do Piauí. 
 

PARECER PGE  

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 620/2011, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 15.08.2011. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
PERÍODO RELATIVO AO GOZO DE LICENÇA GESTANTE. 
INCLUSÃO NO TEMPO DO  ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. 
Trecho Selecionado: “Sem embargos, a partir da  Emenda 
Constitucional nº 19/1998, a Carta Política passou a exigir o real 
desempenho do cargo para fins de cumprimento do período de 
estágio, de modo a permitir a efetiva verificação da capacidade 
do avaliando. Aliás, a opinião majoritária que se consolidou na 
doutrina é justamente no sentido de que o tempo de 
afastamento do estagiário não pode ser contado para fins de 
estágio probatório,  ficando pois suspenso enquanto o servidor 
estiver afastado do serviço público. ....Portanto, os servidores 
concursados para cargos efetivos são obrigados a cumprir os três 
anos de estágio probatório, sem os quais nunca adquirem a 
estabilidade no cargo público ocupado. Daí, porque aqueles que 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

necessitarem de algum tipo de licença, por imposição do artigo 
41 da Carta Federal, deverão retornar ao serviço público, 
oportunidade em que recomeçará a contar o tempo que faltava 
para o cumprimento do período de estágio.Cabe por fim ressaltar 
que o artigo 109 da Lei Complementar nº 13/1994, que “Dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Piauí, das Autarquias e Fundações Públicas estaduais e dá 
outras providências”, ao considerar como efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de licenças, não é aplicável à contagem 
do tempo de estágio probatório.Com efeito, tal dispositivo 
estatutário, no que tange ao prazo de estágio probatório, deve 
receber uma interpretação conforme a Constituição, uma vez 
que, com a alteração procedida pela Emenda de número 19/1998, 
não ocorreu a sua recepção, na hipótese de cálculo do período de 
estágio probatório.Destarte, em resposta à Consulta formulada, à 
luz da legislação citada, somos pelo indeferimento do 
requerimento da autora, que deve cumprir o período necessário 
para completar os 03(três) anos de efetivo  estágio probatório, 
não podendo adicionar a este período aqueles relativos ao gozo 
de licenças e afastamentos, nos termos da fundamentação 
supra.” 

SEÇÃO VI  
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 22.  Promoção é a elevação do servidor ao posicionamento 
imediatamente superior àquele a que pertence, na respectiva 
carreira.  
§1º  A promoção obedecerá aos critérios de merecimento e 
antiguidade, na forma de regulamento.  
§2º  A promoção na carreira dar-se-á sempre de um 
posicionamento para o seguinte, com interstício mínimo de 2 
(dois) anos.  
§3º  É vedada a promoção do servidor durante o estágio 
probatório, exceto ao final, quando poderá ser deferida uma 
movimentação de posicionamento.  
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(Nova redação do caput do artigo 22 conforme artigo 1º da L.C. 
84/2007) 

 
Nota: 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 851/2011, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 15.09.2011:  EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTAS. ENQUADRAMENTO  
FUNCIONAL. O enquadramento previsto nos artigos 18 e seguintes 
da L.C. 38/2004, não se aplica a servidores públicos que ingressaram 
no serviço público já na vigência do citado diploma legal. Para que 
ocorra a promoção dos servidores abrangidos pela Lei 
Complementar 38/2004, se faz necessário que os candidatos ocupem 
o último padrão da classe anterior do seu respectivo cargo, possuam 
a titulação necessária, bem como se submetam a processo 
seletivo(artigo 32 da L.C. 38/2004).Pelo Indeferimento do pedido. 

SEÇÃO VII 
DA READAPTAÇÃO 

(Seção renomeada pelo artigo 4º da LC 84/2007) 

Art. 23. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

Art. 24.  Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Art. 25.  A readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica. 
§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 remuneração e, na hipótese de inexistência de 
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente 
até a ocorrência de vaga. 
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(Transformação do parágrafo único em § 1º e nova redação do § 
2º feitas pelo artigo 1º da LC 84/2007) 

Art. 26. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

Art. 27. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 

Nota: 
 
REGULAMENTAÇÃO: 

 
DECRETO Nº 15.558, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Dispõe sobre a readaptação de servidores civis efetivos por 
decorrência de limitação na sua capacidade física ou mental 

 
SEÇÃO VIII  

DA REVERSÃO  
 
Art. 28.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: 
I – por invalidez, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou  
II – no interesse da administração, desde que:  
a) tenha solicitado a reversão;  
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;  
c) estável quando na atividade;  
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à 
solicitação;  
e) haja cargo vago.  
§1º   A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante 
de sua transformação.  
§2º  O tempo em que o servidor estiver em exercício será 
considerado para concessão da aposentadoria.  
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§3º  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga.  
§4º  O servidor que retornar à atividade por interesse da 
administração perceberá, em substituição aos proventos da 
aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, 
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia 
anteriormente à aposentadoria.  
§5º  O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos 
calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 
cinco anos no cargo.  
§6º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.  

(Nova redação do artigo 28 dada pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 29.  Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 70 (setenta) anos de idade. 

(Nova redação do artigo 29 dada pelo artigo 1º da LC 84/2007) 

Notas: 

 
REGULAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO Nº 15.554, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Dispõe sobre o instituto da reversão de que tratam os arts. 28 e 29 
da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994. 
 
PARECER: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 967/2011, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 14.10.2011:  
EMENTA:ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 
REQUERIMENTO PARA RETORNO AO CARGO ANTERIORMENTE 
OCUPADO. ATO DE APOSENTADORIA JÁ REGISTRADO NO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. Trecho 
selecionado:” De mais a mais, se algum direito houvesse no pleito da 
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requerente, este já teria decaído, uma vez que já passados mais de 
05(cinco) anos de sua aposentadoria. 
. 

SEÇÃO IX 
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO 

(Seção renomeada pelo artigo 5º da LC 84/2007) 
 
 
Art. 30.  O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-
se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições 
e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.  
§1º  A Secretária da Administração determinará o imediato 
aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier 
a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual.  
§2º Na hipótese prevista no § 3º do art. 39-A, o servidor posto em 
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da 
Secretaria da Administração, até o seu adequado aproveitamento 
em outro órgão ou entidade.  
§3º  Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a 
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo 
legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.  
(Nova redação  do artigo 30 dada pelo artigo 1º da  LC 84/2007) 

 
SEÇÃO X  

DA REINTEGRAÇÃO  
 
Art. 31.  A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão, por decisão 
administrativa ou sentença judicial, transitada em julgado, com 
ressarcimento de todas as vantagens.  
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§1° Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em 
disponibilidade, observado o disposto no art. 30. 
§2°  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 com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. 

(Alteração do §1º e  do § 2º feita pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Nota: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 1206/2012, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 12.12.2012. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. PRESTADORA DE SERVIÇO AFASTADA APÓS SUA 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.  INEXISTÊNCIA DE 
ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. PARECER PELO 
INDEFERIMENTO DO PLEITO.  
 

 
SEÇÃO XI  

DA RECONDUÇÃO  
 
 
Art. 32.  Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de:  
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;  
II – reintegração do anterior ocupante.  
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o 
servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 
30. 

(Alteração do artigo 32 conforme redação do artigo 1º da LC 
84/2007) 

Notas: 
REGULAMENTAÇÃO: 
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DECRETO Nº 15.551, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Dispõe sobre a recondução de servidores civis estáveis. 

 
 

CAPÍTULO II  
DA VACÂNCIA  

 
Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de:  
I - exoneração;  
II - demissão;  
III – promoção;  
IV - revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007; 
V - readaptação;  
VI - aposentadoria;  
VII - posse em outro cargo inacumulável;  
VIII – falecimento. 
  
Notas: 
PARECER: 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 1098/2013, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 05.12.2013: EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO QUE REQUEREU VACÂNCIA 
POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. REQUERIMENTO PARA 
RETORNO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO APÓS MAIS DE 
05(CINCO) ANOS DO ATO QUE DEFERIU SUA VACÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. Impossível o retorno de ex-servidor que solicitou 
vacância de cargo anteriormente ocupado no Estado do Piauí, após o 
prazo de cumprimento de estágio probatório no outro cargo, haja 
vista tratar-se de ato jurídico perfeito que fez cessar o vínculo 
funcional que existia entre o Estado e o servidor.  Selecionamos o 
seguinte trecho do Parecer: “Cabe registrar pois, que nos termos do 
artigo 33 da Lei Complementar n 13/1994,  dispõe no seu inciso VII, 
a possibilidade da concessão da vacância em virtude da posse em 
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cargo inacumulável, verbis:“Art. 33 - A vacância do cargo público 
decorrerá de:...........VII - posse em outro cargo inacumulável;”.De 
outra parte importante asseverar que o artigo 32 do mesmo diploma 
legal prevê dentre as hipóteses de recondução de servidor público 
estável do Estado do Piauí a cargo anteriormente ocupado, a 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. “Art. 32.  
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado e decorrerá de: I – inabilitação em estágio probatório 
relativo a outro cargo; ”  Ora, em tendo transcorrido mais de 
05(cinco) anos do ato que concedeu a vacância por posse em outro 
cargo inacumulável, é de se supor que o requerente foi aprovado no 
cargo que posteriormente ocupou após deixar a sua serventia no 
Estado do Piauí, razão pela qual entendemos que após a sua 
aprovação no novo estágio probatório,  a vacância converteu-se em 
exoneração, fazendo cessar qualquer vínculo funcional que existia 
entre a requerente e  o Estado do Piauí.”  

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, DESPACHO Nº  PGE  CJ 
109/2012, Chefia da Consultoria Jurídica, Chefe em exercício 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 09.07.2012: Em assim sendo, por 
se tratar de vacância para ocupar função pública, não poderá haver a 
recondução da requerente ao cargo ora ocupado, uma vez que a 
recondução somente ocorreria no caso da servidora ser inabilitada 
no exame probatório, o que não é o caso dos autos.Sem embargos, 
assim dispõe o artigo 32 da L.C. 13/94, verbis:“Art. 32 – Recondução 
é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 
decorrerá de: (NR – LC nº 84/2007)I – inabilitação em estágio 
probatório relativo a outro cargo; (NR – LC nº 84/2007)II – 
reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se 
provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, 
observado o disposto no art. 30. (NR – LC nº 84/2007)”(Grifamos)É 
importante pois observar que, no caso de posse em cargo público,  a 
vacância prevista no inciso VII do artigo 33 da LC 13/94, visa 
permitir ao servidor retornar ao cargo de origem, no período de três 
anos enquanto cumpre o estágio probatório. Ora, no exercício de 
funções públicas temporárias, como a dos autos, sequer existe o 
período probatório, não surgindo pois o direito de retorno ao cargo 
efetivo anteriormente ocupado.Cumpre por fim registrar que a 
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concessão de vacância para a requerente, significará, na prática, a 
perda do cargo de agente penitenciário, porquanto não poderá a 
mesma ser reconduzida ao cargo efetivo ocupado, razão pela qual 
julgamos ser de bom alvitre uma comunicação prévia à requerente, 
visando confirmar o seu desejo de persistir em se afastar do cargo 
efetivo ocupado, mesmo com a impossibilidade de recondução 
futura.Destarte, com as considerações acima, somos pela aprovação 
parcial do Parecer  PGE/CJ 694/2012 ora analisado, opinando pela 
possibilidade da concessão do pleito de vacância formulado pela  
requerente, com fulcro no inciso VII do artigo 33 da LC 13/94,  
todavia com a explícita menção no ato concessório, de que esta 
ocorrerá sem a possibilidade de recondução, haja vista esta somente 
é permitida quando se tratar de posse em cargo público 
inacumulável, nunca em relação à função pública. 
 
Art. 34.  A exoneração de cargo público dar-se-á a pedido do 
servidor, ou de ofício.  
Parágrafo Único.  A exoneração de ofício dar-se-á:  
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;  
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em 
exercício, no prazo determinado;  
III-  revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007; 
IV- a juízo da autoridade competente, quando se tratar de cargo 
em comissão. 

(Inciso IV incluído pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
 
Nota: 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 150/2013, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 25.01.2013:EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE ATIVIDADES TEMPORÁRIAS. GRAVIDEZ. EXTINÇÃO DO 
CONTRATO PELO DECURSO DO PRAZO DETERMINADO PELAS 
PARTES. DIREITO A INDENIZAÇÃO EXISTENTE POR FORÇA DO ART 
7O, II, DOS ADCTs, CONFORME  INTERPRETAÇÃO DADA PELO 
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
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Art. 35.  Quando se tratar de função de direção, chefia e 
assessoramento dar-se-á a vacância por dispensa, a pedido ou de 
ofício, ou por destituição.  
 

 
CAPÍTULO III  

DA REMOÇÃO, DA SUBSTITUIÇÃO E DA 
REDISTRIBUIÇÃO 

(Capítulo renomeado pelo artigo 6º da LC 84/2007) 
 

SEÇÃO I  
DA REMOÇÃO  

 
Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, de 
ofício ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede e sem que se modifique a sua situação 
funcional.  
 
Art. 37.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, de 
ofício ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede.  
§1º  Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
modalidades de remoção:  
I – de ofício, no interesse da Administração;  
II – a pedido, a critério da Administração;  
III – a pedido, para outra localidade dentro do Estado, 
independentemente do interesse da Administração:  
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado 
no interesse da Administração para outra localidade do Estado; 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 
dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 
médica oficial.  
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§2º  A remoção será sempre motivada por escrito pela autoridade 
competente, sob pena de nulidade. 

(Artigo 37 alterado pelo artigo 1º  da  LC 84/2007) 

Art. 38. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

 
REGULAMENTAÇÃO: 

 
DECRETO Nº 15.549, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Dispõe sobre o instituto da remoção de que tratam os arts. 36 e 37 
da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994. 

 
 
 

SEÇÃO II  
DA SUBSTITUIÇÃO  

 
Art. 39.  Os servidores investidos em cargo ou função de direção 
ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão 
substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de 
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão 
ou entidade.  
§1º  O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem 
prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia e do cargo de natureza especial nos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e 
na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela 
remuneração de um deles durante o respectivo período.  
§2º  O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou 
função de direção ou chefia ou de cargo em comissão, nos casos 
dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 
trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva 
substituição, que excederem o referido período. 
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(Artigo 39 e § 1o alterados pelo artigo 1º da LC 101/2008 e §2º 
com nova redação de acordo com o art. 1º da Lei 6290/2012) 

 
SEÇÃO II-A DA REDISTRIBUIÇÃO 

(Seção incluída pelo artigo 7º da LC 84/2007) 

 
Art. 39-A.  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, com 
prévia apreciação da Secretaria da Administração, observados os 
seguintes preceitos:  
I – interesse da administração;  
II – equivalência de remuneração;  
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;  
VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 
finalidades institucionais do órgão ou entidade.  
§1º  A redistribuição ocorrerá ex-officio 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.  
§2º  A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante 
ato conjunto entre a Secretaria da Administração e os órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual envolvidas.  
§3º  Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou 
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no 
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído 
será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço, até seu aproveitamento na forma do art. 30.  
§4º  O servidor que não for redistribuído ou colocado em 
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da 
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Secretaria da Administração e ter exercício provisório, em outro 
órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. 

(Artigo 39-A incluído pelo artigo 2º  da LC 84/2007) 

Notas: 

REGULAMENTAÇÃO: 

DECRETO Nº  15.252, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 124, DE 3 
DE JULHO DE 2013 
Dispõe sobre o instituto da redistribuição de cargos efetivos dos 
quadros de pessoal dos órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo do Estado do Piauí. 
 

PARECER PGE: 

 Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 337/2011, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 05.05.2011:  EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARECER NORMATIVO 
SOBRE O INSTITUTO DA REDISTRIBUIÇÃO DE CARGO PÚBLICO. 
REQUISITOS PARA A SUA REALIZAÇÃO. Trecho selecionado: Sem 
embargos, a Lei Complementar n° 13, no seu  art. 39-A, introduzido 
pela Lei Complementar n° 84, de 07 de maio de 2007, estabeleceu 
um extenso rol de preceitos condicionantes, de prévia apreciação da 
Secretaria da Administração, para a redistribuição de servidores 
públicos estaduais, tais como a existência de: 

I)interesse da administração; 
II)equivalência  de remuneração; 
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; 
VI)compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades 
institucionais do órgão ou entidade. 
Realmente, o instituto da redistribuição, conquanto constitua ato 
albergado no nosso ordenamento jurídico, somente poderá ser 
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praticado em estrita consonância com os ditames legais acima 
transcritos. 
Com efeito, a redistribuição consiste no deslocamento de cargo 
público, dentro da mesma carreira, para outro órgão ou entidade do 
mesmo Poder, com atribuições, responsabilidades e vencimentos 
equivalentes, podendo incidir tanto sobre cargo ocupado quanto 
vago. 
O primeiro condicionante para a redistribuição é que haja a 
concordância da Administração. De fato, o deferimento do pleito do 
Servidor se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, 
em vista da necessidade de ajustamento  de lotação e da força de 
trabalho às necessidades dos serviços. 
Depois disto, entendemos que se faz necessário que o cargo a ser 
redistribuído se encontra no Plano de Cargos e Vencimentos aplicado 
no ente ou órgão que receberá o servidor público, com a mesma 
denominação,  com a mesma remuneração, com os  mesmos 
requisitos de admissão e com idênticas atribuições, ou caso se trate 
do Plano de Cargos e Vencimentos diversos, permanecem idênticas a 
denominação, a remuneração, os requisitos de admissão, além das 
atribuições. Sem estas equivalências, não se poderá fazer a 
redistribuição.  
De fato não se pode imaginar que o servidor redistribuído seja 
enquadrado em outro cargo de plano de carreira para o qual se exija 
concurso público específico, como v.g., os cargos da Secretaria de 
Fazenda do Estado do Piauí, que não possuem equivalentes em 
nenhum outro cargo da administração. 
Outro requisito necessário é a anuência dos órgãos e entidades 
envolvidas, sendo importante salientar que estas concordâncias são 
imprescindíveis, haja vista que a redistribuição aplica-se 
exclusivamente no interesse da Administração Pública, com a 
finalidade de ajustamento de lotação ou de força de trabalho às 
necessidades do serviço, ressaltando-se que, se faz necessária 
igualmente a anuência da Secretaria de Administração para a tanto, 
devendo ser o correspondente processo, posteriormente às 
manifestações dos órgãos e entes interessados, encaminhado para 
aquele órgão público, para a manifestação conclusiva daquela 
Pasta. 
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Aqui pedimos vênia para fazer um esclarecimento, apesar de sempre 
se fazer a redistribuição no interesse da Administração, não quer isto 
dizer que a iniciativa para a realização do ato administrativo seja 
sempre desta,  necessitando tão somente que o interesse dos 
servidores realmente expressem as finalidades objetivadas pela 
norma, quais sejam, o ajustamento de lotação ou de força de 
trabalho às necessidades do serviço.   
Aliás , assim se manifestou o o ilustre Procurador do Estado do Piauí 
Dr. Abílio de Santana Ribeiro, que,. dentre os diversos Pareceres 
sobre o mesmo tema, se destaca Parecer de número , do qual consta 
o seguinte: 
“Observe-se que a Redistribuição é instrumento inerente à 
prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo, em relação a 
estrutura da Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional, que tem por objeto promover o ajustamento de quadros 
funcionais dos órgãos e entidades à necessidade e eficiência do 
serviço público, sendo, portanto, instituto distinto Transferência e do 
provimento de cargo, previsto art. 37, II, da Constituição Federal.” 
De fato não se faz a redistribuição para satisfazer os interesses do 
servidor redistribuído, mas para o atendimento a uma necessidade 
do serviço público.   
De outra parte, alterando o entendimento antes por nós esposado no 
Parecer 050/2011, passamos a entender que não se faz necessária a 
expedição de Decreto pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí. 
De fato, o § 2° do art. 39-A, da Lei Complementar n° 13/94, 
introduzido pela Lei complementar n° 84/2007, estabelece que a 
redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato 
conjunto entre a Secretaria da Administração e os órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual envolvidas, o que afasta a 
utilização de Decreto do Exmo. Senhor Governador do Estado, 
porquanto a legislação em comento atribuiu tal competência ao 
Secretário de Administração e aos dirigentes os órgãos e entidades 
envolvidas. 
Por fim, cabe asseverar que parece óbvio que a redistribuição trará 
repercussão  na esfera financeira e contábil, pressupondo uma 
necessária alteração na origem dos recursos orçamentários  
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destinados ao atendimento das despesas com o pessoal ocupante do 
cargo redistribuído. 
Desta feita, embora em regra seja vedada a transferência de recursos 
de uma para outra unidade orçamentária, o que somente se admite 
quando existir  previsão expressa esse sentido na Lei de Orçamento, 
havendo a redistribuição de cargos e a conseqüente movimentação 
dos servidores ocupantes, o art. 66, da Lei n° 4.329/64, que dispõe 
sobre normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, permite que os recursos correspondentes sejam 
igualmente transferidos  para possibilitar o pagamento das 
respectivas remunerações, in verbis: 
“Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias 
poderão, quando expressamente determinado na Lei de Orçamento, 
ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.” 
Parágrafo único.  É permitida a redistribuição de parcelas das 
dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, 
quando considerada indispensável à movimentação de 
pessoal,dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades 
interessadas, e que se realize em obediência à legislação específica. 
Realmente a  Lei Complementar Estadual n°28, de 09 de junho de 
2003, no seu art. 65, II, estabelece expressamente  a competência do 
Chefe do Poder Executivo para  dispor sobre a matéria, fixando 
mediante Decreto a lotação de pessoal nos órgãos e entidades da 
administração pública direta, autárquica e fundacional, bem assim, 
a redistribuição de servidores, no interesse do serviço.”  

 

TÍTULO III  

DOS DIREITOS E VANTAGENS  
 

CAPÍTULO I  
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO  

 
Art. 40.  Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em lei. 
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§1º Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior à soma dos valores 
percebidos, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos 
respectivos Poderes, pelo Deputado Estadual, pelo 
Desembargador e pelo Secretário de Estado, não se incluindo 
neste teto o salário - família e as vantagens previstas no parágrafo 
único do art. 206 e nos incisos I, II, III, IV, VII, IX, X, XI e XII, 
do art. 55, desta Lei Complementar. 
§2º   É vedado a vinculação ou equiparação de vencimentos, para 
efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado 
os casos previstos na Constituição Federal.  
 
Nota: Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 
1060/2011, Procuradora Florisa Daysée de Assunção Lacerda, de 
11.04.2011:  EMENTA: REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO 
CONSTITUCIONAL. SOLICITAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SO REDUTOR 
SOBRE A TAXA DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E VANTAGEM 
PESSOAL.IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, 
DA CF/88.  Trecho destacado: " Assim a partir da edição da referida 
Emenda , a interpretação  conferida pelo Pretório Excelso é no 
sentido de que nenhum tipo de subsídio, vencimento ou provento 
percebido, cumulativamente ou não, ultrapasse o teto fixado, pois a 
regra constitucional possui aplicabilidade imediata. 
Completando a disciplina da matéria, o art. 37, § 11, da CF/88 reza 
que “Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios 
de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei”.  
Dessa forma, apenas as indenizações estão livres da incidência de 
redutor constitucional, sendo este aplicado a todas as demais verbas 
remuneratórias, de qualquer natureza”.  
 
Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei. 
§1º A remuneração dos cargos em comissão compreende o 
vencimento e a representação, fixados em lei. 

(§ 1º com redação dada pelo  artigo 1º da LC 84/2007) 
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§2º   O servidor ocupante de cargo efetivo federal, estadual ou 
municipal, nomeado para cargo em comissão poderá fazer opção 
pelo vencimento ou subsídio de seu cargo efetivo, acrescido da 
gratificação de representação do cargo em comissão, para o qual 
foi nomeado. 
(§2º com nova redação de acordo com o art. 1º da Lei 6290/2012) 
§3º  Não compõem a remuneração, para efeito do cálculo de 
qualquer outra vantagem ou para a concessão de licença ou 
afastamento, as verbas de natureza indenizatória, tais como diária, 
ajuda de custo, ajuda de transporte, auxílio-alimentação, vale-
transporte, o adicional noturno, a gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário ou qualquer outra vantagem condicionada a 
efetiva prestação do serviço. 

(§ 3º acrescido  pelo artigo 1º  da LC 84/2007) 
 

Nota: Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 
545/2011, Procurador Plínio Clêrton Filho, de 22.06.2011. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. CONSULTA. ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES DA 
SECRETARIA DE FAZENDA. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO NA 
REMUNERAÇÃO, PARA FINS DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO 
NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS, DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO 
DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. 
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 

Art. 42.  O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
de caráter permanente, é irredutível. 
§1º.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum 
desconto incidirá sobre a remuneração ou proventos. 
§ 2° Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação 
em folha de pagamento a favor de terceiros, ate o limite de 40% 
(quarenta par cento) da respectiva remuneração, com ate 10% 
(dez por cento) para debito de cartão de credito e ate 30% (trinta 
par cento) para os demais consignatários, a critério da 
Administração e com reposição dos custos, salvo quanta aos 
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recolhimentos sindicais e de associações representativas de 
classe, na forma definida em regulamento. 

 (§2º com nova redação de acordo com o art. 8º da Lei 
6.560/2014) 

§3.  As reposições e indenizações ao erário, após a devida 
atualização, serão previamente comunicadas ao servidor ou ao 
pensionista e amortizadas em parcelas mensais cujos valores não 
excederão a dez por cento da remuneração ou provento. 
§4º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês 
anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita 
imediatamente, em uma única parcela. 
§5º  Aplicam-se as disposições deste artigo à reposição de valores 
recebidos em cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada 
ou a sentença que venham a ser revogadas ou rescindida. 
 §6º  Nas hipóteses do parágrafo anterior, aplica-se o disposto no 
§ 4º deste artigo sempre que o pagamento houver ocorrido por 
decisão judicial concedida e cassada no mês anterior ao da folha 
de pagamento em que ocorrerá a reposição. 
§7º    O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar ao 
serviço e a parcela de remuneração diária, proporcional aos 
atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 
(sessenta) minutos. 

(§§ 3º a 7º conforme o artigo 2º  da LC 25/2001) 
§8º   O servidor responsável pelo setor de pessoal do órgão ou 
entidade pública ficará responsável pelo cumprimento do disposto 
no § 3º, sob pena de cometer violação grave a dever funcional. 

(§ 8º incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 

Art. 42-A.  O servidor em débito com o erário, que for demitido, 
exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade 
cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito. 
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto 
implicará sua inscrição em dívida ativa. 

(Artigo 42-A acrescido pelo artigo 2º  da LC 84/2007) 
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CAPÍTULO II  

DAS VANTAGENS  
 
Art. 43.  Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor:  
I - indenizações;  
II - gratificações;  
III - adicionais.  
§ 1º  As indenizações não se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito e não servem de base para cálculo 
de quaisquer outras vantagens.  
§ 2º  As gratificações e os adicionais incorporam - se aos 
vencimentos e aos proventos, nos casos e condições indicados em 
lei.  
§ 3º  As vantagens pecuniárias percebidas por servidor público 
não poderão incidir sobre base diversa do vencimento, sendo 
vedada a incidência sobre indenizações, gratificações e 
adicionais. 

(§ 3º incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 

Nota:Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 
408/2013, Procurador Plínio Clêrton Filho, de 20.05.2013. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. CONSULTA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO 
DE SUPOSTAS DIFERENÇAS VENCIMENTAIS POR PARTE DE 
SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INCLUSÃO DA 
PROGRESSÃO HORIZONTAL NA BASE DE CÁLCULO DA 
DENOMINADA “GRATIFICAÇÃO ADICIONAL”. EFEITO REPICÃO. 
VEDAÇÃO LEGAL. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 

Art. 44.  É vedada a concessão de quaisquer outras vantagens 
pecuniárias, gratificações e adicionais não previstos em Lei 
Complementar, bem como em bases e limites superiores aos nela 
fixados.  
Parágrafo único. Revogado pelo artigo 7º da Lei 6290/2012. 
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Nota: Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 
1.194/2011, Procurador Plínio Clêrton Filho, de 16.12.2011. EMENTA: 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. 
GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO PAGA AOS 
SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEFAZ. PLEITO 
DE EXTENSÃO DO PAGAMENTO A SERVIDORES DE OUTRO ÓRGÃO 
PÚBLICO. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37 
CAPUT DA C.F. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DA 
GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 167, 
IV. DA CARTA MAGNA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO PLEITO. 

 
SEÇÃO I  

DAS INDENIZAÇÕES  
 
Art. 45.  Constituem indenizações ao servidor:  
I - ajuda de custo;  
II - diárias;  
III - ajuda de transporte.  
IV – auxílio-transporte. 

(inciso IV incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
Parágrafo Único.  Os valores das indenizações, assim como as 
condições para a sua concessão, serão estabelecidos por ato do 
respectivo Poder.  

 
SUBSEÇÃO I  

DA AJUDA DE CUSTO  
 
Art. 46.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de 
instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a 
qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que 
detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na 
mesma sede. 

(Caput do artigo 46 alterado pelo artigo 1º LC 84/2007) 
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§1º  Correm por conta da administração as despesas de 
transportes do servidor e de sua família, compreendendo 
passagem, bagagem e bens pessoais.  
§2º  À família do servidor que falecer na nova sede são 
asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de 
origem, dentro do prazo de um ano, contado do óbito.  
 
Art. 47.  Será concedido ajuda de custo àquele que, não sendo 
servidor público, for nomeado para cargo em comissão, com 
mudança de domicílio.  
Parágrafo Único.  Nos afastamentos previstos no Capítulo V, 
desta Lei Complementar, a ajuda de custo será paga pelo órgão 
requisitante, quando cabível.  
 
Art. 48.  Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se 
afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo 
ou que passar a ter exercício em nova sede, em razão de remoção 
a pedido ou de posse em cargo em virtude de aprovação em 
concurso público.  
(Artigo 48 com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 6290/2012) 
 
Art. 49.  A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do 
servidor, não podendo exceder á importância correspondente a 
3(três) meses.  
 
Art. 50.  O servidor será obrigado a restituir a ajuda de custo 
quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede, no 
prazo de 30 (trinta) dias.  

 

NOTA: 

REGULAMENTAÇÃO:DECRETO Nº 14.892, DE 11 DE JULHO DE 
2012- PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 130, DE 
12/07/2013. 

Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e de transporte aos 
servidores civis do Estado do Piauí. 
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SUBSEÇÃO II  
DAS DIÁRIAS  

 
Art. 51.  O servidor que, a serviço, se deslocar da sua sede, em 
caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias, para 
cobrir as despesas de alimentação e pousada.  
§1º   A diária será concedida por dia de afastamento, sendo 
devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite 
fora da sede.  
§2º  Nos casos em que o deslocamento da sede constituir 
exigência permanente do cargo o servidor não fará jus a diárias.  
Art. 52.  O valor das diárias será fixado por ato do respectivo 
Poder, de acordo com a natureza, o local e as condições do 
serviço.  
Art. 53.  O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, 
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las, integralmente, 
no prazo de 5 (cinco) dias.  
Parágrafo Único.  Se o servidor retornar à sede em prazo menor 
do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias 
recebidas em excesso, no mesmo prazo deste artigo.  
 
Notas: 
REGULAMENTAÇÃO: 

DECRETO Nº 14.910, DE 03 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADO  NO  
DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 146, DE 03/08/2012. 

Dispõe sobre a concessão de diárias a militares, servidores públicos 
e empregados públicos do Poder Executivo estadual e dá outras 
providências. 
 

 
SUBSEÇÃO III  

DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE  
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Art. 54.  Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que 
realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção 
para a execução de serviços externos, por força das atribuições 
próprias do cargo.  
Parágrafo único. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007) 
 

 
 

SUBSEÇÃO III-A DO AUXÍLIO-TRANSPORTE 

(Subseção incluída pelo artigo 8º da LC 84/2007) 
 
Art. 54-A.  Fica instituído o Auxílio-Transporte, pago pelo 
Estado, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio 
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal 
pelos servidores públicos civis, com remuneração máxima fixada 
em regulamento, nos deslocamentos de suas residências para os 
locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas com 
transportes seletivos ou especiais.  
Parágrafo único. Não fazem jus a esta indenização os servidores 
que, por força de lei específica, possuem gratuidade no transporte 
coletivo. 

(Artigo 54-A incluído pelo artigo 2º da LC 84/2007) 

Nota: 

REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 14.911, DE 03 DE AGOSTO DE 
2012-- PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 146, DE 
03/08/2012. 
Dispõe sobre a concessão de auxílio-transporte a servidores 
públicos estaduais e a estagiários e determina o seu pagamento 
em pecúnia. 
 
 
 
 

SEÇÃO II  
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DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS  
 
Art. 55.  Além do vencimento e das indenizações previstas nesta 
Lei complementar, serão deferidos aos servidores públicos as 
seguintes gratificações e adicionais:  
I - Gratificação pelo exercício de cargo ou função de Direção, 
Chefia e Assessoramento;   
II - Gratificação natalina;  
III - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário;  
IV - Gratificação pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas e penosas;  
V - Gratificação pela participação em órgão de deliberação 
coletiva;  
VI - Gratificação de representação de gabinete;  
VII- Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007; 
VIII - Gratificação por condições Especiais de Trabalho;  
IX- Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007; 
X - Adicional Noturno;  
XI - Adicional de Férias;  
XII- Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007); 
XIII- Gratificação por encargo ou concurso. 

(Inciso XIII incluído pelo artigo 1º da Lei 6.371/2013) 
 

SUBSEÇÃO I  
(Subseção I da Seção II do Capítulo II do Título III com nova 

denominação pelo art. 3º da Lei 6290/2012) 
 

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU 
FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

 
Art. 56.  Ao servidor investido em cargo em comissão ou função 
de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação 
pelo seu exercício.  
§1º  É vedada a percepção cumulativa da gratificação pelo 
exercício de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou 
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assessoramento, com vantagens já incorporadas, sob o mesmo 
fundamento, aos vencimentos, subsídios, proventos ou pensões, 
ressalvado o direito de opção.  
§2º  Do valor desta gratificação, 40% (quarenta por cento) 
corresponde ao vencimento e 60% (sessenta por cento) à 
representação.”  
§3º A importância incorporada a título de gratificação pelo 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, direção, 
chefia e assessoramento passa a constituir, a partir da publicação 
desta Lei, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos estaduais. 

( §§1º a 3º criados pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 

SUBSEÇÃO II  
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA  

 
 
Art. 57. A gratificação natalina corresponde 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, podendo ser 
paga em duas parcelas, uma das quais em dezembro, na forma 
estabelecida em regulamento.”  

(Artigo 57 com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei  
6.455/2013) 

 
 
 
Art. 58.  O servidor exonerado perceberá sua gratificação 
natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada 
sobre a remuneração do mês da exoneração.  
Parágrafo único. No caso de pagamento proporcional da 
gratificação natalina, as frações inferiores a um mês serão 
contadas por dia efetivamente trabalhado. 
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(Parágrafo único do artigo 58  acrescido pelo artigo 1º da Lei  
6.455/2013) 

 
 

NOTA:  
 
REGULAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO Nº 15.556, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

Regulamenta a concessão da gratificação natalina aos militares do 
Estado, aos servidores civis ativos e a inativos e pensionistas. 
 
PARECER: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 079/2010, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 11.04.2011:  EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALINA . 
BASE DE CÁLCULO. Trecho destacado: "a gratificação de natal paga 
aos servidores públicos piauienses é calculada tendo por base de 
cálculo a remuneração do mês dezembro de cada ano,sobre a qual se 
aplicará a fração de 1/2(hum doze avos) por mês trabalhado no 
respectivo exercício. 
No caso de a exoneração ocorrer antes do mês de dezembro do ano 
em que se pagará a gratificação natalina, deve-se aplicar o 
constante do artigo 58 do mesmo diploma legal acima citado, que 
tem a seguinte redação: 
 “Art. 58 - O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a 
remuneração do mês da exoneração.” 

Importa salientar aqui que na hipótese de servidor efetivo que 
ocupe cargo comissionado, o cálculo da gratificação natalina do 
cargo em comissão deve ser feito somente utilizando-se como 
base de cálculo a verba de representação devida pelo seu 
exercício, que é de sessenta por cento do valor da remuneração 
dos respectivos cargos(§ 2o do artigo 41 c/c § 2o do artigo 56, 
todos da Lei Complementar 13/94), dispositivos estes aplicáveis 
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ao servidores do Ministério Público estadual por força de artigo 
207 do citado diploma legal. Quanto aos Membros do Ministério 
Público, estes somente percebem verba de representação pelo 
exercício de cargos comissionados,  nos termos do artigo 88 da 
Lei Complementar 12/93. 

Então, é de se responder que, tomando o exemplo utilizado pelo 
Exmo. Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça, se o servidor 
efetivo ocupou cargo comissionado por apenas 11 meses no exercício 
de referência, além da gratificação natalina integral do cargo 
efetivo (12/12 avos) do valor da remuneração/subsídio do mês de 
dezembro, lhe é devido a  fração de 11/12(onze doze avos) sobre o 
valor da representação do cargo em comissão, no valor percebido no 
último mês em que o servidor teve o comissionamento. 
De outro lado, tratando-se de servidor que ocupe apenas cargo em 
comissão, ou seja o denominado comissionado puro,  decorre da 
lógica que lhe seja paga a gratificação com base no seu último 
estipêndio, haja vista que não terá mais outro no futuro que sirva de 
base de cálculo para a remuneração.  
De se destacar, por derradeiro, que para fazer jus à referida 
gratificação é necessário que o servidor público estadual tenha 
trabalhado todos os dias do mês de referência, não possuindo mais 
direito à percepção desta parcela quando trabalhar acima de 
15(quinze) dias do mês, uma vez que, com a revogação do parágrafo 
único  do art. 57 da LC 13/94 pela LC 84/2008, tal direito deixou de 
existir. 
Em relação ao cálculo da gratificação natalina de servidor designado 
no mês  de dezembro, cumpre afirmar que a formula de cálculo é a 
mesma do exemplo acima citado, impondo-se concluir que se o 
servidor exerceu o cargo comissionado ou efetivo apenas no mês de 
dezembro, apenas será devido 1/12(um doze avos) do valor da 
remuneração de dezembro, tanto para o caso de cargo efetivo, 
quanto para o caso do cargo em comissão. 
No que tange ao outro questionamento feito na presente Consulta,  
de qual seria a base de cálculo deveria ser adotada para aqueles que 
receberam a gratificação natalina antecipadamente e  tenham sido, 
posteriormente, exonerados do cargo comissionado ou dispensados 
da função de confiança. 
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Entendemos que, a solução desta questão encontra-se no texto do 
artigo 58 da Lei Complementar 13/94, que determina que se utiliza 
como base de cálculo, o valor percebido pelo exercício do cargo 
efetivo ou do cargo comissionado, no mês da exoneração, 
procedendo-se o desconto do adiantamento acaso realizado.”  

SUBSEÇÃO III  
DA GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO  
 
Art. 59.  A gratificação pela prestação de serviço extraordinário 
será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado do 
expediente normal do servidor.  
§1º  O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 
50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, 
incidindo exclusivamente sobre o vencimento. 

 (§1º alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
§2º  Somente em casos excepcionais, a critério da administração, 
poderá  ser antecipado ou prorrogado o período normal de 
trabalho do servidor, não podendo, porém, exceder a 02( duas) 
horas diárias e de 60(sessenta) dias consecutivos ou 120(cento e 
vinte) dias, interpolados, em cada ano. 
§3º  Não fará jus a esta gratificação, o servidor público que se 
enquadrar em uma das seguintes situações:  
I – estiver afastado do serviço efetivo;  
II – não possuir jornada de trabalho fixada em lei;  
III – não ficar sujeito a controle de presença; 
IV – for ocupante de cargo em comissão ou função de confiança; 
ou  
V – durante a semana, não ultrapassar a jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, não se aplicando a regra deste inciso às 
categorias que tenham jornadas de trabalho fixadas em lei 
específica. 

(§ 3º incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
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Nota; 
REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 14.482, DE 26 DE MAIO DE 2011 

PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 99, DE 
26/05/2011.Regulamenta a concessão da gratificação pela prestação 
de serviço extraordinário e do adicional noturno. 

 
SUBSEÇÃO IV  

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES 
INSALUBRES, PERIGOSAS E PENOSAS  

 
Art. 60.  Aos servidores que trabalham com habitualidade em 
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a uma 
gratificação.  
§1º  A gratificação de que trata este artigo será fixada conforme 
os valores efetivamente pagos no mês de abril de 2014, 
permanecendo inalterados a partir de então. 

(Caput e § 1º com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 
6.555/2014) 

§2º  O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade e 
periculosidade deverá optar por uma delas.  
§3º  O direito à gratificação de que trata este artigo cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão.  
§4º   A caracterização e a classificação da insalubridade ou da 
periculosidade serão feitas nas condições disciplinadas na 
legislação específica.  
§5º   A servidora gestante ou lactante será afastada das operações 
e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local 
salubre e em serviço não penoso ou perigoso.  
 
Notas: 
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Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Despacho/chefia PGE/CJ 
203/2011, Procurador Fernando Eulálio Nunes, de 26.12.2011: 
“Trata-se, evidentemente, de matéria que exigiria vastíssima 
regulamentação e que, por inércia do poder público estadual, ainda 
aguarda essa providência. 
Com efeito, tendo em vista que a Lei Complementar nº 13/94 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) apenas traçou 
comandos normativos e balizamentos muito amplos e genéricos 
sobre a matéria, diante da ausência de ato normativo secundário 
específico, materializando a regulamentação da aludida gratificação 
no âmbito estadual, as manifestações jurídicas mais antigas desta 
Procuradoria Geral do Estado evidenciavam que, para a concessão 
de referida gratificação, não bastava apenas a simples previsão 
legislativa, sendo indispensável a sua regulamentação, pois as 
normas insculpidas no Estatuto, indiscutivelmente, não possuíam  
eficácia plena e aplicabilidade imediata, vez que a sua eficácia 
dependia da edição  de decreto regulamentar pelo Poder Executivo.  
 Não obstante, diante de inércia reiterada e prolongada do Poder 
Público e do fato de que o próprio Estatuto remete à observância 
obrigatória da legislação federal específica para a caracterização e 
classificação da insalubridade, bem como para a regulamentação da 
forma e condições de concessão da aludida gratificação.  
 Com efeito, é fácil constatar, conforme os termos dos dispositivos 
legais transcritos, que a gratificação pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas constitui vantagem remuneratória 
do tipo modal ou condicional, a ser concedida apenas aos servidores 
públicos que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou 
em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas  ou 
com risco de vida.  
 Verifica-se, portanto, que por constituir uma vantagem pecuniária 
do tipo pro labore faciendo, a gratificação em apreço somente pode 
ser deferida a servidores que realmente se encontrarem submetidos a 
agentes insalutíferos no efetivo exercício de suas atribuições, pois 
não se trata, evidentemente, de vantagem  inerente a um 
determinado cargo ou função pública que possa ser deferida 
indiscriminadamente a todos os servidores de um órgão ou entidade 
que pertencerem a determinada categoria funcional.  
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 A concessão de aludida gratificação, ao revés, só justifica diante da 
comprovação do suposto fático de que o exercício das atividades 
inerentes ao cargo ocupado pelo servidor ocorre em local insalubre 
ou em condições agressivas ou potencialmente nocivas ao 
organismo.   
 Assim, servidores ocupantes de cargos em comissão e exercendo 
funções burocráticas, de direção, chefia e assessoramento que não 
realizam, em caráter habitual e permanente, atividades inerentes ao 
seu cargo efetivo, nem estejam em contato com substâncias ou 
fatores insalubres, não podem fazer jus à aludida gratificação.  
 Conforme podemos verificar, não obstante a caracterização e 
classificação da insalubridade no Hospital Getúlio Vargas ter sido 
realizada por meio de perícia técnica aviada por Empresa 
Especializada em Segurança e Medicina do trabalho, eis que, esta 
Procuradoria Geral do Estado, todavia, tem se posicionado no 
sentido de que, para a concessão da gratificação de insalubridade há 
de se buscar a alternativa de realização de perícia por órgão público 
legalmente habilitado, comprovando-se caso a caso, que o servidor 
efetivamente está desempenhando suas atividades laborais em 
contato sob condições insalubres.  
 Ademais, a gratificação de insalubridade, pela sua própria natureza 
é caracterizada pela transitoriedade, assim, a teor do disposto no § 
3º do art. 60, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, não se 
trata de vantagem inerente ao cargo, mas às condições em que as 
atribuições do mesmo são exercidas, tanto assim que, cessará o 
direito a sua percepção com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa a sua concessão. 
(......................................................................................................................
.........................)  
 Urge, todavia, que seja promovida a regulamentação requerida no § 
1º, do art. 60 da LC nº 13/94 (redação dada pela LC nº 84/2007), 
estabelecendo a forma e as condições para a concessão da aludida 
gratificação no âmbito estadual.  
 Com efeito, da recente análise de pleitos semelhntes ao presente 
processo, realizada pela ilustrada Procuradora do Estado - Dra. 
Florisa Daysée de Assunção Lacerda, restou evidenciado que não 
tendo Estado do Piauí regulamentado o art. 60, § 1º da Lei 
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Complementar nº 13/94, será necessário lançar mão da legislação 
federal acerca da matéria, conforme prevê o § 4º, do art. 1º, da Lei 
Complementar nº 33/2003, in verbis:  
 “Art. 1º fica vedada a vinculação de vantagens remuneratórias ao 
vencimento dos cargos dos servidores públicos civis do Estado do 
Piauí.  
 ................................................................................................  
 § 4º As gratificações e o adicional previstos nos incisos II, III e IV, 
respectivamente, serão pagos nos termos previstos na legislação 
federal.”  
 Com efeito, a Lei Federal nº 8.270/91 estabelece que, em se tratando 
de insalubridade, os percentuais são de cinco, dez e vinte por cento, 
conforme o grau seja considerado mínimo, médio ou máximo, 
respectivamente:  
 “Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e 
de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares 
pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos 
seguintes percentuais:  
  I - cinco, dez e vinte por cento, no caso da insalubridade nos graus 
mínimo, médio e máximo, respectivamente;  
 No caso vertente, todavia, nem mesmo existe caracterização em 
laudo técnico atestando que o Setor de Hemodinâmica e as 
atividades desenvolvidas pelos servidores que lá  se encontram 
lotados são submetidas a agentes ou condições insalubres ou 
perigosas, tampouco, caso admitida, em que grau a insalubridade se 
manifesta.  
Assim, entendemos não como, de forma segura,  enquadrar as 
atividades exercidas no Serviço de Hemodinâmica do Hospital 
Getúlio Vargas como insalubre ou perigosas para o efeito de 
concessão da gratificação pleiteada, muito menos para o efeito de 
concessão de férias em condições especiais de 20 (vinte) dias a cada 
semestre de exercício.   
Face ao exposto, reiterando o entendimento já pacificado nesta 
Procuradoria Geral do Estado, opinamos no sentido de que a 
implantação de referida gratificação de insalubridade ou de 
periculosidade, bem como de concessão de férias nas condições 
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especiais determinadas pelo art. 73 da Lei Complementar nº 13/94, 
com as alterações posteriores, deve ser condicionada à realização de 
laudo técnico oficial, expedido por órgão ou instituição pública.” 
 
 
Art. 60-A.  Os locais de trabalho e os servidores que operam com 
Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle 
permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não 
ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.  
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão 
submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.  

(Artigo 60-A incluído pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
 
 
 
 

SUBSEÇÃO V  
DA GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE DELIBERAÇÃO COLETIVA  
 
 
 
Art. 61.  A gratificação pela Participação em Órgão de 
Deliberação Coletiva (jeton) é fixada, por ato do Governador do 
Estado, tendo em vista o princípio de hierarquia, a equivalência 
de funções e a complexidade das respectivas responsabilidades.  
§1º   O servidor que, pela natureza das atribuições de seu cargo, 
for membro nato de um Conselho, não fará jus à gratificação de 
que trata este artigo.  
§2º  É vedada a participação remunerada do servidor em mais de 
um órgão de deliberação coletiva.  
§3º   A gratificação de que trata este artigo será paga por sessão a 
que comparecerem os membros dos órgãos de deliberação 
coletiva e não poderá exceder a 04 (quatro) sessões ordinárias e, 
excepcionalmente, a 02 (duas) sessões extraordinárias, por mês.  
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SUBSEÇÃO VI  
DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE  
 
Art. 62.  A Gratificação de Representação de Gabinete será 
concedida aos servidores requisitados para servirem junto à 
Governadoria do Estado. 

(Caput do artigo 62 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
§1º  A Gratificação, de que trata este artigo, será calculada 
mediante a aplicação do percentual de 100% (cem por cento) 
sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.  
§2º Na hipótese do servidor ocupar Cargo ou Função de Chefia e 
Assessoramento poderá optar pelo valor correspondente à 
remuneração do respectivo cargo ou função para o qual foi 
nomeado.  
§3º  Em nenhum caso, o valor da gratificação poderá exceder à 
atribuída ao cargo em Comissão de maior símbolo.  
§4º  A Gratificação, prevista neste artigo, não será incorporada ao 
vencimento, para qualquer efeito, nem poderá ser percebida, 
cumulativamente, com a gratificação pela prestação de serviços 
extraordinários.  
 
Nota: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 1.027/2012, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 25.10.2012. EMENTA: 
CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. CONSULTA SOBRE A 
FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE 
GABINETE, PREVISTA NO ARTIGO 62 DA LEI COMPLEMENTAR 
13/1994. Trecho Selecionado: “ De fato,  a primeira conclusão a que 
se chega da conjugação dos dispositivos constitucionais 
mencionados supra com o artigo 62 da Lei Complementar 13/1994, é 
que, no caso de servidores requisitados de outros entes federativos  
e de outros Poderes do Estado do Piauí para ocupar cargo em 
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comissão na Governadoria do Estado,  a base de cálculo da 
Gratificação de Representação de Gabinete será sempre o valor  do 
vencimento do Cargo Comissionado ocupado por estes servidores na 
Governadoria do Estado.Sem embargos, como se explicou supra, 
jamais, repita-se, jamais se poderá utilizar padrões remuneratórios 
previstos em Leis de outros entes federativos ou de outros Poderes, 
haja vista que se tal acontecesse, violada estaria a autonomia do 
Estado do Piauí ou a Independência do Poder Executivo.Importante 
asseverar ainda que, acaso se permitisse a utilização de padrões 
remuneratórios previstos em Leis de outras Unidades federadas ou 
dos demais Poderes, estar-se-ia retirando do Chefe do Poder 
Executivo estadual a formulação da política de remuneração do 
servidor público estadual, e criando a possibilidade de majorações 
automáticas na remuneração de servidores públicos estaduais, sem 
que esta Unidade Federativa possa se opor a tais aumentos, o que 
nos parece totalmente inconstitucional.A segunda conclusão que se 
logra neste exercício de hermenêutica, é que no caso de servidores 
pertencentes a órgão ou entes públicos vinculados ao Poder 
Executivo estadual, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Piauí e requisitados para a Governadoria do 
Estado, ocupando cargo comissionado ou não, a base de cálculo da 
Gratificação sob comento será o valor do vencimento do seu cargo 
efetivo no Estado do Piauí, lhe sendo facultado, ainda,  no caso de 
ocupar cargo comissionado,  optar pelo vencimento deste,  acaso 
maior que o de seu cargo efetivo (§§ 1o e 2o do artigo 62). 
Importante lembrar, que em qualquer caso, o valor máximo da 
Gratificação de Representação de Gabinete será o valor da 
Gratificação do cargo em comissão de maior símbolo(DAS-4) (§ 3o 
do artigo 62).A terceira conclusão alcançada a partir da análise dos 
dispositivos legais citados acima, é que é terminantemente vedado o 
pagamento da Gratificação de Representação de Gabinete para 
quem não ocupe cargo efetivo ou comissionado na Governadoria. 
Com efeito, quem não ocupa cargo não pode ser remunerado com 
recursos públicos, logo servidores de outros entes da Federação,de 
outros Poderes ou de empresas estatais que estiverem requisitados,  
sem estarem provendo cargos comissionados na Governadoria do 
Estado, não poderão perceber a Gratificação acima mencionada.De 
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fato, despender verbas públicas com quem não tenha qualquer 
vínculo, efetivo ou em comissão, com órgãos e entes do Poder 
Executivo do Estado do Piauí, se constitui, ao nosso sentir, em 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário (artigo 10 
da Lei   9.429/92).Pelo exposto, entendemos, data máxima vênia, 
que são estas as regras que devem nortear o pagamento da 
Gratificação de  Representação de Gabinete, prevista no artigo 62 da 
Lei Complementar 13/1994.” 
 

SUBSEÇÃO VII  
DA GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E 

AUDITORIA  
 
Art. 63. Revogado pela LC 57/2003. 

 
SUBSEÇÃO VIII  

DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
TRABALHO  

 
Art. 64.  A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho será 
concedida com vistas ao interesse público de fixar o servidor em 
determinadas regiões, incentivá-lo no exercício de determinadas 
funções, ou quando estas se realizarem em locais ou por meio e 
modos ou para fins especiais que reclamem tratamento especial.  
§1º  A Gratificação, de que trata este artigo, será fixada pelo 
Governador do Estado, após ouvir o Conselho Estadual de Gestão 
de Pessoas, no modo e forma e nas circunstâncias definidas em 
Regulamento.  
§2º  A Gratificação de que trata este artigo não será percebida 
quando o servidor não se encontrar em exercício, excetuado os 
afastamentos previstos no art. 109, I, IV e VI “a”, desta Lei, não 
se incorporando aos proventos de inatividade em nenhuma 
hipótese. 

(Artigo 64 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
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SUBSEÇÃO IX 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 65. Revogado pela LC 57/2003.  
 
Notas: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 1061/2011, 
Procuradora Florisa Daysée de Assunção Lacerda, de 10.11.2011: 
"Ocorre que a Lei Complementar no 33/2003 vedou a vinculção de 
vantagens remuneratórias aos vencimentos dos cargos dos 
servidores públicos , inclusive o adicional por tempo de 
serviço.Vejamos a dicção legal: Art. 1º Fica vedada a vinculação de 
vantagens remuneratórias ao vencimento dos cargos dos servidores 
públicos civis do Estado do Piauí.§ 1º VETADO.§ 2º A vedação deste 
artigo aplica-se aos proventos de inatividade e às pensões.Art. 2º A 
vedação do artigo 1º aplica-se, dentre outras, às seguintes 
vantagens:I - gratificação pela participação em órgão de deliberação 
coletiva (art. 61 da Lei Complementar nº 13, de 03/01/1994);II - 
gratificação de controle interno e auditoria (art. 63 da Lei 
Complementar nº 13, de 03/01/1994);III - gratificação por condições 
especiais de trabalho (art. 64 da Lei Complementar nº 13, de 
03/01/1994);IV - adicional de produtividade (art. 68 da Lei 
Complementar nº 13, de 03/01/1994);V - gratificação de função 
policial civil (art. 97 da Lei Complementar nº 01, de 26/06/1990);VI - 
gratificação por curso de polícia civil (art. 100 da Lei Complementar 
nº 01, de 26/06/1990);VII - substituição (art. 86 da Lei 
Complementar nº 03, de 13/12/1990);VIII - gratificação de regência 
(art. 78, VII, da Lei 4.212, de 05/07/1988);IX - gratificação prevista 
no art. 79, VII, da Lei 4.212, de 05/07/1988.X - gratificação de 
representação de gabinete (art. 62 da Lei Complementar nº 13, de 
03/01/1994);XI - adicional por tempo de serviço (art. 65 da Lei 
Complementar nº 13, de 03/01/1994);XII - progressão horizontal 
(art. 206, parágrafo único, da Lei Complementar nº 13, de 
03/01/1994; art. 49 da Lei Complementar nº 04, de 13/12/1990; art. 
15 da Lei Delegada nº 166, de 09.08.1982; art. 2º da Lei nº 4.063, de 
11.12.1986; art. 1º, da Lei Delegada nº 169, de 09.08.1982; art. 21, 
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da Lei nº 4.212, de 05.07.1988, Decreto nº 7.573, de 28.04.1989).Art. 
3º Os valores pecuniários legalmente percebidos, na data da 
publicação desta lei, pelos servidores públicos civis, a título de 
vantagens remuneratórias, continuarão a ser pagos, sem nenhuma 
redução, a partir da data de vigência desta lei.Desse modo, os 
valores percebidos a título de adicional por tempo de serviçopor 
tempo de serviço foram congelados a partir da data da publicação 
da LC 33/2003, não podendo ser alvo de qualquer majoração ou 
reajuste”. 

 
SUBSEÇÃO X  

DO ADICIONAL NOTURNO  
 
Art. 66.  O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 
seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (cem por cento) do 
valor- hora do vencimento básico do cargo.  

(Artigo 66 alterado pela LC 62/2005) 
 

Nota; 
REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 14.482, DE 26 DE MAIO DE 2011 
PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 99, DE 
26/05/2011.Regulamenta a concessão da gratificação pela prestação 

de serviço extraordinário e do adicional noturno. 

 
 

SUBSEÇÃO XI  
DO ADICIONAL DE FÉRIAS  

 
Art. 67.  Independentemente de solicitação, será pago ao servidor 
por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um 
terço) da remuneração do período de férias.  
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Parágrafo Único.  No caso de o servidor exercer função de 
Direção, Chefia ou Assessoramento, ou ocupar cargo em 
Comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo 
adicional de que trata este artigo.  

Nota: 
REGULAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO Nº 15.555, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Regulamenta a concessão de férias a servidor público efetivo, a 
servidor comissionado e a militar do Estado. 

 
SUBSEÇÃO XII  

DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE  
 
Art. 68.  Revogado pela LC 57/2003.  

 
 

SUBSEÇÃO XIII 
(Subseção XIII incluída pelo artigo 3º da Lei 6371/2013) 

 
DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU 

CONCURSO 
 
Art. 68-A.   A Gratificação por Encargos de Curso ou Concurso é 
devida ao servidor que, em caráter eventual: 
I – atuar como instrutor em curso de formação, de 
desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no 
âmbito da administração pública estadual; 
II – participar de banca examinadora de provas discursivas, para 
elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos 
intentados por candidatos; 
III – participar da logística de preparação e de realização de 
concurso público envolvendo atividades de planejamento, 
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coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas 
atribuições permanentes; 
IV – participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame 
vestibular, concursos públicos ou testes seletivos simplificados ou 
supervisionar essas atividades. 
§ 1º Sem prejuízo dos valores estabelecidos em leis especiais, os 
valores da gratificação de que trata este artigo serão fixados por 
ato do chefe do respectivo Poder ou órgão autônomo, observados 
os seguintes critérios e limites: 
I – o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a 
natureza e a complexidade da atividade exercida, a formação 
acadêmica e a experiência comprovada;  
II – o valor da hora-aula observará os seguintes limites máximos, 
conforme a atividade: 
a) instrutoria e monitoria em curso de formação, de 
desenvolvimento, aperfeiçoamento ou capacitação, até R$ 100,00 
(cem reais); 
b) conferencista e de palestrante em evento de capacitação, até R$ 
100,00 (cem reais); 
c) tutoria em curso a distância, até R$ 40,00 (quarenta reais) 
I – a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 
(cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvadas situação de 
excepcionalidade, devidamente justificada e previamente 
aprovada pelo Governo do Estado, que poderá autorizar o 
acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais; 
§2º  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente 
será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste 
artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de 
que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de 
carga horária quando desempenhadas durante a jornada de 
trabalho, na forma do § 3º deste artigo. 
§3º  Será concedido horário especial ao servidor que desempenhe 
atividade prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário dessa atividade e 
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da repartição, desde que haja compensação de horário a ser 
efetivada no prazo de até 1 (um) ano, respeitada a duração 
semanal do trabalho. 
§4º  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se 
incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer 
efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para 
quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos 
provimentos da aposentadoria e das pensões. 
§5º  Os limites máximos previstos no inciso II do § 1º deste artigo 
poderão ser elevados por ato do respectivo chefe do Poder, desde 
que para aplicar, no máximo, os índices de aumento concedidos 
aos servidores que não sejam regidos por lei estadual específica.  
 (Artigo 68-A incluído pelo artigo 2º da Lei 6371/2013) 
 
 

SEÇÃO III  
DO SALÁRIO - FAMÍLIA  

 
Art. 69.  O salário-família é concedido ao servidor ativo ou 
inativo de baixa renda, assim considerado aquele com renda bruta 
igual ou inferior ao valor fixado pela legislação federal, por 
dependente econômico, no valor fixado em lei estadual. 

(Caput do artigo 69 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
§1º  O salário - família será devido a partir do mês em que o 
servidor se habilitar ao benefício.  
§2º  Consideram-se dependentes econômicos para efeito da 
percepção do salário - família: 
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos ou enteados, até 21 
(vinte e um) anos de idade ou, se inválido, enquanto perdurar a 
invalidez;  
II - o menor sob tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;  
III - a mãe e o pai que comprovem dependência. 

(§2º do art. 69 alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 
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Art. 70.  Não se configura a dependência econômica quando o 
beneficiário do salário - família perceber rendimento do trabalho 
ou de qualquer outra fonte, pensão ou provento da aposentadoria, 
em valor igual ou superior ao salário mínimo.  
Parágrafo Único.  O salário - família não está sujeito a qualquer 
desconto, ainda que para fim de previdência social.  
 
Art. 71.  Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem 
em comum, o salário - família será pago a um deles; quando 
separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição 
dos dependentes.  
Parágrafo Único.  Ao pai e à mãe equiparam - se o padrasto e a 
madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.  

 
 

CAPÍTULO III  
DAS FÉRIAS  

 
Art. 72.  O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de 
férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois) 
períodos , no caso de necessidade do serviço, ressalvados os casos 
em que haja legislação específica.  
§1º  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 
(doze) meses de exercício.  
§2º   É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
§3º  O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, 
aposentado compulsoriamente ou por invalidez, perceberá 
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de 
efetivo exercício.  

(§ 3º com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei  6.455/2013) 
§4º A indenização será calculada com base na remuneração do 
mês em que for publicado o ato exoneratório ou de aposentadoria 
compulsória ou por invalidez 
. (§ 4º com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei  6.455/2013) 
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§5º  Não serão concedidas férias ao servidor que estiver 
respondendo a sindicância ou a processo administrativo 
disciplinar. 

(§5º com redação dada  pela LC 25/2001) 
§6º  As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde 
que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da 
administração pública. 
§7º  Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor 
adicional previsto no inciso XVII, do art. 7º, da Constituição 
Federal, quando da utilização do primeiro período.  

(§§ 6º e 7º incluídos pelo artigo 1º da Lei 6371/2013) 
§8º A plicam-se as disposições do § 3º ao servidor falecido, sendo 
a indenização calculada com base na remuneração do mês em que 
ocorrer o falecimento devida aos sucessores. 

(§8º incluído pelo artigo 1º da Lei  6.455/2013) 
 
Art. 73.  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. 

(Artigo 73 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 74.  As férias não poderão ser interrompidas, salvo motivo de 
superior interesse público e absoluta necessidade do serviço.  
 

Nota: Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 
255/2011, Procurador Plínio Clêrton Filho, de 11.05.2011: EMENTA:  
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. 
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. CABIMENTO. Trecho 
destacado: “De fato, a mencionada Lei estadual, em seu artigo 8o 
estabelece quais os artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos efetivos do Estado do Piauí (Lei Complementar 13/94) que 
se aplicariam aos servidores temporários, in verbis:“Art. 8º Aplica-se 
ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 46 e 
49; 50, 51 e 53; 57 a 60-A; 66 e 67, caput; 72, §§ 1º e 2º; 106; 112 a 
119; 120; incisos, I, in fine, e II, §§ 1º a 3º, 137, incisos I a V, alíneas a 
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e c, VI a XII; 138; incisos I a VI e IX a XVIII; 139; 141; 142 a 147; 148, 
incisos I, II e III, a 153, incisos I a VII, e IX a XII, XV e XVI; 157 a 163; 
inciso I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 201 a 203; 205, da Lei 
Complementar 13, de 03 de janeiro de 1994.” Do mencionado 
dispositivo, se percebe de plano que são aplicáveis aos  servidores 
temporários quando do fim do contrato o disposto no artigo 57 e 58 
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis,  que tratam do décimo 
terceiro salário, in verbis:“Art. 57 - A gratificação natalina 
corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor 
fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício.Parágrafo Único – 
A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como 
mês integral.Art. 58 - O servidor exonerado perceberá sua 
gratificação natalina,proporcionalmente aos meses de exercício, 
calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.”De outra 
parte se percebe que o artigo 8o da Lei 5.309/03, também manda 
aplicar a esses agentes temporários o que dispõe os artigos 67 e 72, 
que tratam do abono férias:“Art. 67 - Independentemente de 
solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias, um 
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do 
período de férias.Art. 72 - O servidor fará jus a 30 (trinta) dias 
consecutivos de férias, que podem ser  acumuladas, ate o máximo de 
02 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvados os 
casos em que haja legislação específica.§ 1º - Para o primeiro 
período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de 
exercício.§ 2º - É  vedado levar à conta de férias qualquer falta ao 
serviço.”Percebe-se, da leitura dos respectivos  contratos, que todos 
os servidores contratados por excepcional interesse público pela 
ADH, já possuíam mais de 12 (doze) meses de exercício, fazendo jus, 
portanto, às férias, que no caso seriam proporcionais, pois ainda 
incompleto o novo período aquisitivo.Cumpre, por fim, anotar que 
existe uma aparente contradição entre o que dispõe o artigo 8o, que 
manda aplicar direitos dos servidores efetivos aos agentes 
temporários, e o disposto no § 1o do artigo 5o  da Lei 5.309/2003, que 
estabelece:“§ 1o.A extinção do contrato não confere direito à 
indenização, ressalvada a hipótese de rescisão por conveniência 
administrativa, quando será pago ao contratado o correspondente a 
trinta por cento do que lhe caberia no restante do contrato.”  
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De se observar que a interpretação que entendemos mais compatível 
das normas em questão, é de que o objetivo buscado pelo § 1o do 
artigo 5o da Lei 5.309/2003 é que nenhuma indenização, além 
daquelas verbas asseguradas pelo artigo 8o, deverá ser paga aos 
servidores temporários quando da extinção do contrato, ressalvado o 
caso de rescisão antecipada por conveniência administrativa, em que 
serão pagos trinta por cento do que vencimentos que lhe caberiam 
até o final do contrato. Sem embargos, não se pode admitir que a Lei 
conceda algo em um determinado dispositivo e o suprima em outro. 
Destarte, em resposta à Consulta formulada, à luz da legislação 
citada, podemos afirmar que, quando da extinção, por fluência do 
seu prazo de validade, dos contratos de Prestação de Serviços em 
virtude de excepcional interesse público que possuírem mais de doze 
meses de vigência, são devidas as seguintes verbas rescisórias: 13o 
Salário Proporcional (artigos 57 e 58 da LC 13/1994 c/c art 8o da Lei 
5.309/2003); 1/3 de férias (artigo 67 da LC 13/1994 c/c art 8o da Lei 
5.309/2003); férias proporcionais (artigo 72 da LC 13/1994 c/c art 8o 
da Lei 5.309/2003); saldo dos vencimentos (apenas quando ocorrer).” 

 
CAPÍTULO IV  

DAS LICENÇAS  
 

SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 75.  Conceder - se - á ao servidor licença:  
I - para tratamento de saúde;  
II - por motivo de doença em pessoa da família;  
III - por acidente em serviço;  
IV - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  
V - para o serviço militar obrigatório;  
VI - para atividade política;  
VII – para capacitação; 

(Inciso VII alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
VIII - para tratar de interesses particulares;  
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IX - para desempenho de mandato classista.  
X – licença à gestante, paternidade, adoção e aborto. 

(Inciso X alterado pelo artigo 114 da LC 71/2006) 
§1º  Não se concederá licença para tratar de interesses particulares 
ao servidor ocupante de cargo em comissão ou em estágio 
probatório  
§2º  As licenças previstas nos incisos I, II e III dependem de 
perícia médica ou junta médica oficial e serão concedidas pelo 
prazo indicado no laudo.  
§3º  O servidor não poderá permanecer em licença da mesma 
espécie por período superior a 24 (vinte quatro) meses, salvo nos 
casos dos incisos IV, V, VI e IX deste artigo.  
§4º   É vedado o exercício de atividade remunerada durante o 
período da licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa 
da família.  
§5º   As licenças previstas nos incisos IV e VIII não serão 
concedidas ao servidor que estiver respondendo a sindicância ou 
processo administrativo disciplinar. 
§6º  Ao servidor no gozo de qualquer licença não perceberá 
vantagem de natureza indenizatória e as gratificações e adicionais 
pagos em razão da efetiva prestação de serviço. 

(§§ 5º e 6º incluídos pelo artigo 1º da  LC 84/2007) 
 
Art. 76.  A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do 
término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação.  

 

Notas:  

1-Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 245/2012, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 28.02.2012: EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. PREENCHIMENTO DO REQUSITO 
TEMPORAL POR PARTE DA REQUERENTE PARA A SUA CONCESSÃO. 
PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUS”. DISCRICIONARIEDADE DA 
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ADMINISTRAÇÃO PARA ELEGER O PERÍODO DE FRUIÇÃO, 
OBSERVADO O PRAZO LEGAL DO PARÁGRAFO 2O DO ARTIGO 91 DA 
LEI COMPLEMENTAR 13/1994, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. Trecho 
selecionado"Assim sendo, uma vez que completou a requerente, na 
vigência da anterior redação do artigo 91 da LC 13/1994, o prazo 
necessário para a aquisição da licença-prêmio, teria a mesma, em 
tese, direito adquirido ao gozo da mesma, bastando para a final 
conclusão de sua procedência, que o setor de pessoal verifique se não 
sucedeu qualquer das hipóteses impeditivas ao gozo da licença em 
questão, prevista no dispositivo supra citado. De outra parte, cumpre 
salientar que a fruição da licença pleiteada deve ser previamente 
autorizada pela autoridade dirigente do órgão, que poderá concede-
la dentro do prazo previsto no §2o do artigo 91 da Lei Complementar 
13/1994, em sua antiga redação." 

 
SEÇÃO II  

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE  
 
Art. 77.  Será concedida ao servidor licença para tratamento de 
saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia oficial, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus.  
 
Art. 78.  Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção poderá ser 
feita por médico do serviço oficial e, se por prazo superior, por 
junta médica.  
§1º  Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na 
residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se 
encontrar internado.  
§2º  Inexistindo médico do órgão oficial no local onde se encontra 
o servidor, será aceito atestado passado por médico particular, 
homologado pela junta médica.  
 
Art. 79.  Findo o prazo da licença, o servidor deverá reassumir, 
imediatamente, o exercício, salvo prorrogação pedida antes de 
findar a licença ou se for o caso, pedir aposentadoria.  
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Art. 80.  O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao 
nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.  
 
Art. 81.  O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou 
funcionais será submetido a inspeção médica.  
Parágrafo Único.  Constitui falta grave a recusa do servidor à 
inspeção médica.  
 

Notas: 

 

REGULAMENTAÇÃO 

DECRETO Nº 15.298, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- PUBLICADO  NO  
DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 152, DE 12/08/2013. 

Regulamenta a concessão de licença para tratamento da própria 
saúde, licença por acidente em serviço e licença por motivo de 
doença em pessoa da família para servidores civis e para 
militares do Estado. 

 
 

SEÇÃO III  
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 

FAMÍLIA  
 
Art. 82.  Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, pais ou filhos, do padrasto ou 
madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e 
conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por 
perícia médica oficial. 
§1º  A licença somente será deferida se a assistência direta do 
servidor for indispensável e não puder ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, 
a ser estabelecida pela chefia imediata.  
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§2º  A licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses nas seguintes condições: 
I – por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a 
remuneração do servidor; 
II – por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem 
remuneração. 
§3º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data do deferimento da primeira licença concedida. 
§4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não 
remuneradas incluídas as respectivas prorrogações, concedidas 
em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto 
no § 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos 
incisos I e II do § 2º.  

(Artigo 82 alterado pelo artigo 1º da Lei 6371/2013) 
 

Notas: 

 

REGULAMENTAÇÃO 

DECRETO Nº 15.298, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- PUBLICADO  NO  
DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 152, DE 12/08/2013. 

Regulamenta a concessão de licença para tratamento da própria 
saúde, licença por acidente em serviço e licença por motivo de 
doença em pessoa da família para servidores civis e para 
militares do Estado. 

 
 

SEÇÃO IV  
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO  

 
Art. 83.  Será licenciado, com remuneração integral, o servidor 
acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional.  
 
Art. 84.  Configura acidente em serviço ou doença profissional, o 
dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.  
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Parágrafo Único.  Equipara - se ao acidente em serviço o dano:  
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor 
no exercício do cargo;  
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice - 
versa.  
 
Art. 85.  O servidor acidentado em serviço que necessite de 
tratamento especializado poderá ser tratado em instituição 
privada, à conta de recursos públicos.  
Parágrafo Único.  O tratamento recomendado por junta médica 
oficial constitui medida de exceção e somente será admissível 
quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição 
pública.  
 
Art. 86.  A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.  
 

Notas: 

REGULAMENTAÇÃO 

DECRETO Nº 15.298, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- PUBLICADO  NO  
DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 152, DE 12/08/2013. 

Regulamenta a concessão de licença para tratamento da própria 
saúde, licença por acidente em serviço e licença por motivo de 
doença em pessoa da família para servidores civis e para 
militares do Estado. 

 
 

SEÇÃO V  
DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO  
 
Art. 87.  Poderá ser concedida licença ao servidor para 
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para 
outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o 
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exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo.  
§1º   A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.  
§2º  Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o 
servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em repartição da 
Administração Pública do Estado, desde que para o exercício de 
atividade compatível com o seu cargo.  
 
Nota: 
REGULAMENTAÇÃODECRETO Nº  15.249, DE 02 DE JULHO DE 2013 – 
DOE Nº 124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
Regulamenta a concessão de licença por motivo de afastamento de 
cônjuge ou companheiro. 
 

SEÇÃO VI  
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR  

 
Art. 88.  Ao servidor convocado para o serviço militar será 
concedida licença, na forma e condições previstas na legislação 
especifica.  
Parágrafo Único.  Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 
(trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do 
cargo.  

 
 

SEÇÃO VII  
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA  

 
Art. 89.  O servidor terá direito a licença, sem remuneração, 
durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção 
partidária, como candidato a cargo efetivo, e a véspera do registro 
de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  
Parágrafo Único.  O servidor candidato a cargo eletivo na 
localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de 
direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele 
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será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15º (décimo quinto) 
dia seguinte ao do pleito.  
 
Art. 90.  A partir do registro da candidatura e até o 15º (décimo 
quinto) dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença 
remunerada, como se em efetivo exercício estivesse.  
 
Notas: 
 
REGULAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO Nº  15.248, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 124, DE 3 
DE JULHO DE 2013 
Regulamenta a concessão da licença para atividade política, do 
afastamento para o exercício de mandato eletivo e da licença para 
desempenho de mandato classista por servidores civis e por 
militares do Estado. 
 

 
SEÇÃO VIII 

DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
(Seção renomeada pelo artigo 2º da LC 101/2008) 

 
Art. 91.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor 
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do 
cargo efetivo com a respectiva remuneração, por até 03 (três) 
meses, para participar de curso de capacitação profissional. 
Parágrafo Único.  Os períodos de licença de que trata o caput não 
são acumuláveis.  

(Artigo 91 alterado pelo artigo 1º da Lei 6371/2013) 

Art. 92. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

Art. 93. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
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Notas 
REGULAMENTAÇÃO: 

DECRETO Nº 15.299, DE 12 DE AGOSTO DE 2013-PUBLICADO  NO  
DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 152, DE 12/08/2013 
Regulamenta a concessão de licença para capacitação e do 
afastamento para estudo ou missão no exterior, o afastamento de 
servidores para participação em curso de formação. 

 
REGULAMENTAÇÃO LICENÇA-PRÊMIO 
 
 
DECRETO Nº  15.251, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 124, DE 3 
DE JULHO DE 2013 
Regulamenta a concessão de licença para tratar de interesses 
particulares para servidores públicos e para militares do Estado e 
dispõe sobre a concessão da licença especial para militares do Estado 
e da licença-prêmio por assiduidade aos servidores que tinham 
direito adquirido a esta licença antes da sua extinção. 
 
 
PARECERES PGE: 
 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 245/2012, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 28.02.2012: EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. PREENCHIMENTO DO REQUSITO 
TEMPORAL POR PARTE DA REQUERENTE PARA A SUA CONCESSÃO. 
PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUS”. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PARA ELEGER O PERÍODO DE FRUIÇÃO, 
OBSERVADO O PRAZO LEGAL DO PARÁGRAFO 2O DO ARTIGO 91 DA 
LEI COMPLEMENTAR 13/1994, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. Trecho 
selecionado"Assim sendo, uma vez que completou a requerente, na 
vigência da anterior redação do artigo 91 da LC 13/1994, o prazo 
necessário para a aquisição da licença-prêmio, teria a mesma, em 
tese, direito adquirido ao gozo da mesma, bastando para a final 
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conclusão de sua procedência, que o setor de pessoal verifique se não 
sucedeu qualquer das hipóteses impeditivas ao gozo da licença em 
questão, prevista no dispositivo supra citado. De outra parte, cumpre 
salientar que a fruição da licença pleiteada deve ser previamente 
autorizada pela autoridade dirigente do órgão, que poderá concede-
la dentro do prazo previsto no §2o do artigo 91 da Lei Complementar 
13/1994, em sua antiga redação." 

 

 
 
 

SEÇÃO IX  
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 

PARTICULARES  
 
Art. 94.  A critério da Administração, poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo 
prazo de até 2(dois) anos consecutivos, sem remuneração.  
§1º  A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço.  
§2º Não se concederá nova licença antes de decorrido 2(dois) 
anos do término da anterior.  
§3º Não se concederá licença a servidores removidos ou 
redistribuídos antes de completarem dois anos de efetivo 
exercício.  

(§ 3º alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 

Nota: 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 259/2010, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 12.07.2010: EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES. PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS 
PARA A SUA CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.  Trecho 
selecionado: " Em assim sendo, é de se afirmar que atende a 
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requerente os requisitos para a concessão da licença solicitada, 
todavia, cumpre destacar por oportuno, que a concessão desta 
gratificação encontra-se no campo da discricionariedade da 
Administração Pública, que deverá verificar se tal concessão é 
oportuna e conveniente para a continuidade da prestação do serviço 
público desenvolvido pelo órgão público concedente. De fato, a 
supremacia do interesse público sobre o particular exige que se 
verifique se a concessão de tal licença não irá comprometer a 
entrega do serviço público de boa qualidade à população.' 
 
PARECER PGE 
 
Procuradoria Geral do Estado do Piauí, Parecer PGE/CJ 259/2010, 
Procurador Plínio Clêrton Filho, de 12.07.2010: EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES. PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS 
PARA A SUA CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.  Trecho 
selecionado: " Em assim sendo, é de se afirmar que atende a 
requerente os requisitos para a concessão da licença solicitada, 
todavia, cumpre destacar por oportuno, que a concessão desta 
gratificação encontra-se no campo da discricionariedade da 
Administração Pública, que deverá verificar se tal concessão é 
oportuna e conveniente para a continuidade da prestação do serviço 
público desenvolvido pelo órgão público concedente. De fato, a 
supremacia do interesse público sobre o particular exige que se 
verifique se a concessão de tal licença não irá comprometer a 
entrega do serviço público de boa qualidade à população.' 
 

SEÇÃO X  
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO 

CLASSISTA  
 
Art. 95.  Fica assegurado ao servidor o direito à licença para o 
exercício de mandato classista, com ônus para o Estado, na forma 
e condições a seguir:  
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I – 01 (um) servidor para Associação de Classe representativa de 
Servidores Públicos Estaduais que possuir, no mínimo, 250 
(duzentos e cinqüenta) filiados e no máximo 500 (quinhentos), 
mais um a cada 500 (quinhentos) filiados, no limite de 03 (três);  
II – 03 (três) servidores para Sindicato de Servidor Público 
Estadual que possuir, no mínimo, 250 (duzentos e cinqüenta) 
filiados e no máximo 500 (quinhentos), mais um a cada 500 
(quinhentos) filiados, no limite de 07 (sete), nesta proporção;  
III – 01 (um) servidor para a Federação, Confederação que possua 
pelo menos uma entidade sindical representativa de servidores 
públicos estaduais a ela filiada;  
IV – 03 (três) servidores para a Central de Sindicatos que possua 
pelo menos 10 (dez) entidades representativas de servidores 
públicos estaduais a ela filiada;  
§1º  O direito de que trata este artigo será concedido mediante a 
comprovação anual através do registro do desconto feito em folha 
para a entidade pela Secretaria de Administração do Estado do 
Piauí.  
§2º  O Sindicato de Servidor Público Estadual que comprovar 
possuir mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) filiados terá direito 
a licença de mais um dirigente para cada 800 (oitocentos) filiados.  
§3º  Os Sindicatos com menos de 250 (duzentos e cinqüenta) 
filiados terão direito a uma licença de que trata o caput deste 
artigo desde que comprove ter 60% (sessenta por cento) de sua 
base filiada à entidade.  
§4º  Caso seja comprovado pela administração pública que a 
licença de que trata do caput deste artigo esteja sendo utilizada 
para fins diversos daqueles inerentes ao acompanhamento da 
atividade classista, a administração deverá revogar a licença 
concedida e adotar as medidas cabíveis no sentido de apurar 
possíveis desvios funcionais. 
§5º  Revogado pelo artigo 24 da Lei Complementar 90/2007) 

(Artigo 95 com redação dada  pelo artigo 114 da LC 71/2006) 
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Notas: 
 
REGULAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO Nº  15.248, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 124, DE 3 
DE JULHO DE 2013 
Regulamenta a concessão da licença para atividade política, do 
afastamento para o exercício de mandato eletivo e da licença para 
desempenho de mandato classista por servidores civis e por 
militares do Estado. 

 
 
 

SEÇÃO XI 
DA LICENÇA À GESTANTE, PATERNIDADE, ADOÇÃO E 

ABORTO 

(Seção renomeada pelo artigo 114 da LC 71/2006) 

 
Art. 96.  Será concedida licença à servidora gestante por 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

( Caput do artigo 96 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
§1º  A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de 
gestação, salvo antecipadamente por prescrição médica.  

(§ 1º alterado pelo artigo 1º da Lei 6.371/2013) 
§2º.   No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a 
partir do parto. 
§3º.  No caso de natimorto ou aborto, atestado por médico oficial, 
a servidora terá 60 (sessenta) dias de licença remunerada 

(§§ 2º e 3º com redação dada pelo art. 114 da LC 71/2006) 
 
 
Art. 97.  Pelo nascimento de filhos o servidor terá direito a 
licença paternidade de 5 (cinco) dias úteis a partir do parto do 
cônjuge ou companheira. 

(Artigo 97 com redação dada pelo artigo 114 da LC 71/2006) 
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Art. 98.  À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de 
criança serão concedidos: 
 I – 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada se a criança 
tiver menos de 6 (seis) meses de idade;  
II – 60 (sessenta) dias de licença remunerada nos casos de adoção 
de criança com idade superior a 6 (seis) meses e inferior a 2(dois) 
anos de idade;  
III – 30 (trinta) dias de licença remunerada no caso de adoção de 
criança de idade superior a 2 (dois) anos e inferior a 12 (doze) 
anos; Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo a 
concessão do direito a licença se dará mediante requerimento 
administrativo onde deverá se apresentar o termo judicial de 
guarda da criança adotada, sob pena de indeferimento do pedido. 

(Artigo 98 com redação dada pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
 Art. 99. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Notas: 
 
REGULAMENTAÇÃO: 
DECRETO Nº  15.250, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 124, DE 3 
DE JULHO DE 2013Regulamenta a concessão de licença à gestante, à 
adotante e no caso de aborto, bem como a licença-paternidade. 
 
 

CAPÍTULO V  
DOS AFASTAMENTOS 

(capítulo V renomeado pelo artigo 10 da LC 84/2007) 
 
 

SEÇÃO I  
DO AFASTAMENTO PARA SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE 
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Art. 100.  O servidor poderá ser cedido ou colocado à disposição 
para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 
União, do Estado e dos Municípios do Estado do Piauí ou que 
integrem a Região Integrada de desenvolvimento da Grande 
Teresina, nas seguintes hipóteses:  
I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

(Artigo 100 e Inciso I, com redação dada pelo artigo 1º da LC 
84/2007) 

II – em casos previstos em leis estaduais específicas.  
(inciso II do caput alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 

§1º   Para os fins deste artigo:  
I – cessão é o afastamento do servidor público para ter exercício 
em outro órgão ou entidade dentro do próprio poder, 
exclusivamente para o exercício de cargo em comissão;  
II – disposição é o afastamento do servidor público para ter 
exercício em órgão pertencente a outro poder ou no âmbito do 
próprio poder. 

(§ 1º com redação dada pelo artigo 1º do LC 84/2007) 
§2º A cessão ou disposição compete privativamente ao 
Governador do Estado ou chefe de Poder e será sempre com ônus 
remuneratório para o órgão ou entidade cessionária. 

(§2º do inciso II alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 
§3º  No caso de pagamento de remuneração pelo órgão ou 
entidade de origem ao servidor cedido ou posto a disposição de 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, não serão pagas 
vantagens de natureza indenizatórias, tais como diária, ajuda de 
custo, ajuda de transporte, auxílio-alimentação, vale-transporte, e 
também vantagens cuja percepção dependa da efetiva prestação 
de serviço, tais como adicional noturno e gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário ou qualquer outra vantagem 
de igual natureza.  

(§3º do inciso II alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 
§4º  Em qualquer caso, o servidor cedido ou posto a disposição de 
outro órgão ou entidade deve optar pelo subsídio ou vencimento 
do seu cargo efetivo ou do cargo em comissão. 
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(§ 4º do inciso II alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 
§5º  Na hipótese de o servidor cedido ou posto a disposição de 
empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das 
respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a 
entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas 
pelo órgão ou entidade de origem.  
§6º  A cessão ou disposição far-se-á mediante ato publicado no 
Diário Oficial do Estado.  
§7º  Mediante autorização expressa do Governador do Estado, o 
servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão 
da Administração Estadual direta que não tenha quadro próprio de 
pessoal, para fim determinado e a prazo certo.  
§8º  A Secretaria de Administração, com a finalidade de 
promover a composição da força de trabalho dos órgãos e 
entidades da Administração Pública estadual, poderá determinar a 
lotação ou o exercício de servidor, independentemente da 
observância do constante no inciso I e nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

(§ 5º, § 6º, § 7º, § 8º do inciso II alterados pelo artigo 1º da LC 
84/2007) 

§9º   Fica vedado, a partir da publicação desta Lei, a cessão ou 
disposição de servidores, para outros órgãos da administração 
pública direta e indireta, para exercer funções diferentes das que 
são inerentes ao seu cargo. 

(§ 9º alterado pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
 
§ 10  Revogado pelo artigo 2º da LC 124/2009. 
 
§11  No caso de cessão ou disposição de servidor que acumule 
cargos ou empregos públicos, o servidor terá de optar pela 
remuneração de um deles, sendo vedada a percepção cumulativa 
das remunerações sem o efetivo exercício dos cargos ou 
empregos. 

(§11 alterado pelo artigo 1º da Lei 6290/2012) 

REGULAMENTAÇÃO: 
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DECRETO Nº 15.085, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 
Regulamenta a cessão e disposição de servidores públicos e 
militares do Estado do Piauí e dá outras providências. 

SEÇÃO II 
DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO 

ELETIVO 

(Capítulo renomeado pelo artigo 11º da LC 84/2007) 
 
Art. 101. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Art. 102. Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Art. 103.  Ao servidor em exercício de mandato eletivo aplicam-
se as seguintes disposições:  
I -  tratando - se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo;  
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
sendo - lhe facultado optar pela sua remuneração;  
III -  investido no mandato de Vereador: 
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de 
seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;  
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do 
cargo, sendo - lhe facultado optar pela sua remuneração.  
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.  
V - no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a 
previdência social como se em exercício estivesse.  
VI - investido em mandato eletivo ou classista, o servidor não 
poderá ser removido, transferido ou redistribuído, de ofício, para 
localidade diversa daquela onde exerce o mandato.  
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Nota: 
 
REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº  15.248, DE 02 DE JULHO DE 2013 
– DOE Nº 124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
Regulamenta a concessão da licença para atividade política, do 
afastamento para o exercício de mandato eletivo e da licença para 
desempenho de mandato classista por servidores civis e por 
militares do Estado. 
 
Art. 104.  O servidor não poderá ausentar-se do Estado para 
estudo ou missão oficial, sem autorização do Chefe do Poder a 
que estiver vinculado.  
§1º  A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão 
ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência.  
§2º  Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será 
concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular 
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a 
hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu 
afastamento.  
§3º  Revogado pelo artigo 2º da Lei 6.555/2014.  
§4º   As hipóteses, condições e formas para a autorização de que 
trata este artigo, serão disciplinadas em regulamento. 

(Artigo 104 alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Notas:  
 
REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 12.299, DE 12 DE AGOSTO DE 
2013- PUBLICADO NO DOE Nº 152, DE 12.08.2013 
Regulamenta a concessão de licença para capacitação e do 
afastamento para estudo ou missão no exterior, o afastamento de 
servidores para participação em curso de formação. 
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Art. 105.  A critério da Administração, poderá ser concedida ao 
servidor estável bolsa - de - estudo, fora do Estado, para fins de 
cursos de pós - graduação, aperfeiçoamento, extensão e pesquisa, 
por prazo de até 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, 
conforme exigirem as circunstâncias, devidamente comprovadas.  
§1º  Revogado pelo artigo 2º da Lei 6.555/2014.  
§2º  O valor da bolsa - de - estudo não poderá ultrapassar à 
remuneração do cargo do servidor.  
 
Notas:  
 
REGULAMENTAÇÃO 
 
DECRETO Nº 15.299, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- PUBLICADO NO 
DOE Nº 152, DE 12.08.2013 
Regulamenta a concessão de licença para capacitação e do 
afastamento para estudo ou missão no exterior, o afastamento de 
servidores para participação em curso de formação. 

 
CAPÍTULO VI  

DAS CONCESSÕES  
 
Art. 106.  Sem qualquer prejuízo e considerado de efetivo 
exercício, poderá o servidor ausentar - se do serviço:  
I - por 1(um) dia, para doação de sangue;  
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;  
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:  
a) casamento;  
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos ou 
pessoas que vivem sob sua dependência econômica.  
 
Art. 107.   Será concedido horário especial ao servidor estudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e 
o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.  
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§1º  Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a 
compensação de horário na repartição, respeitada a duração 
semanal do trabalho.  
§2º   O servidor público estadual que possuir dependente portador 
de deficiência física, sensorial ou mental, quando comprovada por 
junta médica oficial, terá carga horária reduzida à metade, 
independentemente de compensação de horário.  
§3º Também será concedido horário especial ao servidor portador 
de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta 
médica oficial, independentemente de compensação de horário. 

 (§§ 2º e  3º alterados pelo artigo 1º da LC 84/2007) 

Nota:  
 
REGULAMENTAÇÃO: 
DECRETO Nº 15.557, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
Regulamenta a concessão de horário especial de trabalho ao 
servidor civil estudante, deficiente ou com dependente portador de 
deficiência. 

 
Art. 107-A.  Ao servidor estudante que mudar de sede no 
interesse da administração é assegurada, na localidade da nova 
residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.  
§1º  A regra do caput não se aplica quando o interessado na 
transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de 
concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.  
§2º  A transferência compulsória para instituição de ensino 
congênere, a que se refere o caput, somente poderá ser efetivada 
de estabelecimento público para público ou de privado para 
privado, salvo a inexistência, no local de destino, de instituição de 
ensino da mesma natureza. 
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§3º  O disposto no § 2º deste artigo é extensivo ao cônjuge ou 
companheiro, aos filhos e àqueles que vivam na sua dependência 
econômica. 

(Artigo 107-A incluído pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
 

CAPÍTULO VII  
DO TEMPO DE SERVIÇO  

 
Art. 108.  A apuração do tempo de serviço será feita em dias, 
convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias.  
Parágrafo único.  É vedada a contagem de tempo de serviço 
fictício. 

(Parágrafo único alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 108-A. É contado para todos os efeitos legais o tempo de 
serviço público prestado à Administração Pública  do Estado do 
Piauí, desde que tenha sido recolhida contribuição previdenciária 
do servidor. 

(Art 108-A incluído pelo artigo 2º da Lei  6.455/2013) 
 
Art. 109.   São considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de:  
I - férias;  
II – exercício de cargo em comissão em qualquer dos Poderes do 
Estado e nos serviços da União e dos Municípios do Estado. 

(inciso II alterado pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
III - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal 
ou distrital e atividade política, na forma do art. 89, exceto para 
promoção por merecimento;  
IV - júri, serviço militar e outros serviços obrigatórios por lei;  
V - disposição regularmente concedida, para prestar serviço nos 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta;  

(inciso V  com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei  
6.455/2013) 
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VI - licença:  
a) à gestante, à adotante e à paternidade;  
b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos;  
c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de 
promoção por merecimento;  
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;  
e) para capacitação. 

(alínea e com redação dada pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
VII - deslocamento para a nova sede;  
VIII - participação em competição desportiva, congressos e outras 
atividades culturais, devidamente autorizada;  
IX – participação em programa de treinamento regularmente 
instituído, conforme dispuser o regulamento;  
X – participação em competição desportiva nacional ou 
convocação para integrar representação desportiva nacional, no 
País ou no exterior, conforme disposto em lei específica.  

(incisos IX e X alterados pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 110.  Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade:  
I - O tempo de serviço público prestado à União, a outros 
Estados, a Municípios e ao Distrito Federal; 

(Inciso I  com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei  
6.455/2013) 

II - Licença para tratamento de saúde de pessoa da família do 
servidor, com remuneração;  
III - O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, 
anterior ao ingresso no serviço público;  
IV – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à 
Previdência Social, comprovado mediante certidão fornecida pelo 
ente previdenciário;  
V – a licença para atividade política, com remuneração;  

(Alteração do inciso IV e inclusão do inciso V pelo artigo 1º da 
LC 84/2007) 
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Art. 111.  É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço 
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou fundação 
de órgãos ou entidades dos Poderes da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal e suas entidades da administração 
indireta e fundacionais.  

CAPÍTULO VIII  
DO DIREITO DE PETIÇÃO  

 
Art. 112.  É assegurado ao servidor o direito de requerer ao Poder 
Público em defesa de direito ou interesse legítimo.  
 
Art. 113.  O requerimento será dirigido à autoridade competente 
para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que 
estiver imediatamente subordinado o requerente.  
 
Art. 114.  Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado.  
Parágrafo Único.  O requerimento e o pedido de reconsideração 
de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no 
prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.  
 
Art. 115.  Caberá recurso:  
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;  
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.  
Parágrafo Único.  O recurso será dirigido à autoridade 
imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a 
decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais 
autoridades, sempre por intermédio da sua chefia imediata.  
 
Art. 116.  O prazo para interposição do pedido de reconsideração 
ou de recurso é de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação ou da 
ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.  
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§1º  O recurso poderá ser recebido, com efeito suspensivo, a juízo 
da autoridade competente.  
§2º   Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do 
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato 
impugnado.  
 
Art. 117.  Para o exercício do direito de petição, é assegurada 
vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a 
procurador por ele constituído.  
 
Art. 118.  A administração deverá rever seus atos, a qualquer 
tempo, quando eivados de ilegalidades.  
 
Art. 119.  São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos 
neste Capítulo, salvo motivo de força maior.  
 
Art. 120.  O direito de requerer prescreve:  
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse 
patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;  
II - em 180 (cento e oitenta) dias, nos demais casos, salvo quando 
outro prazo for fixado em lei.  
§1º    O prazo da prescrição será contado da data da publicação do 
ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o 
ato não for publicado;  
§2º  O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição.  
§3º    A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada 
pela  administração. 

 
CAPÍTULO IX 

DA PENSÃO, DA APOSENTADORIA E DA ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

(Capítulo IX com nova denominação pelo art. 4º da Lei 
6290/2012) 
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SEÇÃO I  
DA PENSÃO  

 
Art. 121.  Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses 
legais, fazem jus à pensão a partir da data do óbito, observado o 
limite estabelecido no inciso XI do caput do art. 37 da 
Constituição Federal  e no art. 2º da Lei Federal nº 10.887, de 18 
de junho de 2004. 
          (Art. 121 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
 
Art. 122.  As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em 
vitalícias e temporárias.  
§1º  A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, 
que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus 
beneficiários.  
§2º  A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem 
se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de 
invalidez ou maioridade do beneficiário.  
 
Art. 123.  São beneficiários das pensões:  
I -  o cônjuge; 
II - o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com 
percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; 
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável 
como entidade familiar; 
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes 
requisitos: 
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; 
b) seja inválido; 
c) tenha deficiência grave; ou    
d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do 
regulamento; 
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do 
servidor; e 
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VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência 
econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no 
inciso IV.  
§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os 
incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos 
incisos V e VI. 
§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 
V do caput exclui os beneficiários referidos no inciso VI. 
§ 3o  O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento 
        (Art. 123 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
 
Art. 124.  Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão o seu 
valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários 
habilitados. 
     (Art. 124 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
 
Art. 125.  Revogado pelo artigo 2º da LC 124/2009..  
 
Art. 126.  Perde o direito à pensão por morte:  
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela 
prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do 
servidor;  
 II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, 
a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união 
estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de 
constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial 
no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa 
      (Art. 126 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
Art. 127.  Será concedida pensão provisória por morte presumida 
do servidor, quando declarada a ausência pela autoridade 
judiciária competente.  
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Parágrafo Único.  A pensão provisória será transformada em 
vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) 
anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do 
servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente 
cancelado.  
 
 
Art. 128.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário:  
I - o seu falecimento;  
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a 
concessão da pensão ao cônjuge;  
III- a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário 
inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de 
beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em 
se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental 
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os 
períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “a” e “b” 
do inciso VII; 
IV - o atingimento da idade de vinte e um anos pelo filho ou 
irmão, observado o disposto no § 5º do art. 123; 
V - a acumulação indevida de pensão;  
VI - a renúncia expressa; e 
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III 
do caput do art. 217: 
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 
2 (dois) anos antes do óbito do servidor; 
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com 
a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de 
vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) 
anos após o início do casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade; 
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3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 
de idade; 
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de 
idade; 
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 
anos de idade; 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 
§ 1o  A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja 
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por 
deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para 
avaliação das referidas condições. 
§ 2o  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 
III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos 
do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de 
união estável. 
§ 3o  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que 
nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano 
inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 
correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira 
ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades 
para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em 
ato do Secretário de Estado da Administração e Previdência, 
limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao 
referido incremento. 
§ 4o  O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições 
mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput. 
  (Art. 128 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
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Art. 129.  Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a 
respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. 
 
Art.130.   Revogado pelo artigo 18º da LC 84/2007. 
 
Art. 131.  Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção 
cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, 
companheiro ou companheira, e de mais de 2(duas) pensões.  

  (Art. 131 com nova redação dada pela Lei 6.743/2015) 
 

SEÇÃO II  
DA APOSENTADORIA  

 
Art. 132.  Os servidores serão aposentados e terão os seus 
proventos calculados e revistos, na forma prevista na Constituição 
Federal, observadas as normas gerais de previdência estabelecidas 
em lei federal e as leis estaduais sobre o fundo de previdência 
social do regime próprio dos servidores públicos e sobre o plano 
de custeio do regime próprio de previdência social.  
§1º  Fica vedada a habilitação de dependentes ou segurados assim 
como a concessão de benefícios distintos dos previstos no regime 
geral de previdência social, salvo disposição em contrário da 
Constituição Federal.  
§2º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, 
para efeito de aposentadoria por invalidez, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia malígna, cegueira 
posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, 
com base na medicina especializada. 

(§ 2º alterado pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
§3º  Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, 
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de 
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cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação da 
Emenda Constitucional n° 41, de 19 de Dezembro de 2003, bem 
como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões 
dos dependentes abrangidos pelo art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de Dezembro de 2003, serão revistos 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma 
da lei.  
§4º  Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que 
preencherem os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 
47, de 05 de Julho de 2005. 

(Artigo 132 alterado conforme art. 1º da LC 84/2007) 

Art. 133.  A aposentadoria compulsória será automática, e 
declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele 
em que o servidor atingir a idade - limite de permanência no 
serviço ativo.  

Art. 134.  A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data da publicação do respectivo ato.  
§1º  A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e 
quatro) meses.  
§2º  Expirado o período de licença e não estando em condições de 
reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será 
aposentado.  
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§3º  O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e 
a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de 
prorrogação da licença.  
 
Art. 135.  Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
 
Art.136.  Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 
  

 
 
 
 

SEÇÃO III – DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
(Seção III acrescida pelo art. 5º da Lei 6290/2012) 

 
Art. 136-A. A assistência a saúde do servidor ativo ou inativo e 
de seus dependentes ou pensionistas será prestada na forma 
estabelecida em regulamento. 
§1º  Nos termos de regulamento, a assistência à saúde pode 
compreender assistência médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o 
implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da 
saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS ou 
diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o 
servidor, ou mediante convênio ou contrato ou ainda na forma de 
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo 
servidor ativo ou inativo e seus dependentes ou pensionistas com 
planos ou seguros privados de assistência à saúde. 
§2º. A expansão da assistência à saúde atualmente prestada 
depende de estimativa de impacto orçamento-financeiro no 
exercício em que deva ser efetivada e nos dois posteriores, 
ficando condicionada à existência da correspondente fonte de 
custeio total. 
§3º. Nas hipóteses previstas nessa Lei em que seja exigida perícia, 
avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta 
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médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade 
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de 
atendimento do sistema público de saúde ou com o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS. 
§4º  Para os fins do disposto neste artigo, ficam o Estado e suas 
entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a contratar, na 
forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de 
planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam 
autorização de funcionamento do órgão regulador.  
(Art. 136-A. acrescido pelo art. 2º da Lei 6290/2012) 

 
 

TÍTULO IV 
DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 
DOS DEVERES DO SERVIDOR 

 
Art. 137.  São deveres do servidor público:  
I - exercer com dignidade, zelo e dedicação as atribuições de seu 
cargo;  
II - ser leal às instituições a que servir;  
III - observar as normas legais e regulamentares;  
IV - cumprir, com presteza, as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais;  
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações solicitadas, 
ressalvadas as protegidas por sigilo;  
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias;  
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;  
VI - levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;  
VII - zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público;  
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VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

(Inciso IX alterado pela LC 25/2001) 
X - ser assíduo e pontual ao serviço;  
XI - tratar com urbanidade as pessoas;  
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 
XIII – encaminhar à Procuradoria Geral do Estado informações 
de que tenha ciência em razão do cargo, relativas a inquérito 
policial ou a processo criminal em que figure como acusado 
servidor público; 
XIV – enviar à Procuradoria Geral do Estado no prazo máximo de 
2 (dois) dias a contar do recebimento, notificação em mandado de 
segurança; 
XV – manter junto ao órgão de origem permanente atualização de 
seu endereço e de outros dados pessoais; 

(Incisos IX a XV acrescidos pela LC 25/2001) 
XVI – proceder aos descontos relativos a reposições e 
indenizações ao erário. 

(Inciso XVI acrescido pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
Parágrafo único.   A representação de que trata o inciso XII será 
encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade 
superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao 
representado ampla defesa. 

(Parágrafo único incluído pela LC 25/2001) 
 

CAPÍTULO II  
DAS PROIBIÇÕES  

 
Art. 138.  Ao Servidor é proibido:  
I - ausentar - se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato;  
II - retirar sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição.  
III - recusar fé a documentos públicos;  
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IV - retardar andamento de documento e processo ou execução de 
serviço, deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse pessoal;  
V -  promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição;  
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado, inclusive a outro 
servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias;  
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem - se ou 
desfilarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido 
político;  
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 dignidade da função pública;  
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, 
sociedade comercial ou exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário;  
XI - atuar como procurador ou intermediário, junto a repartição 
pública, 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, exigir vantagem indevida para si ou para 
outrem, em razão de suas atribuições;  
XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas;  
XIV - proceder de forma desidiosa;  
XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 
serviços ou atividades particulares; 
XVI – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo 
que ocupa, exceto em situações transitórias e de emergência; 
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(Inciso XVI alterado pela LC 25/2001) 
XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com 
o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;  
XVIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 
estrangeiro. 
Parágrafo único.  O servidor público não poderá participar de 
comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e 
votar sobre organização de lista para promoção, quando concorrer 
parente consangüíneo ou afim, em linha reta, ou colateral até o 
terceiro grau, bem como seu cônjuge. 

(Parágrafo único incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 

CAPÍTULO III  
DA ACUMULAÇÃO  

 
Art. 139.  É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. 
§1º  A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e 
funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
§2º  A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários.  
§3º  Em qualquer caso, a acumulação de cargos, empregos ou 
funções públicas somente será permitida quando o somatório das 
jornadas de trabalho não for superior a 70 (setenta) horas 
semanais.  
§4º  É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência 
social 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.  

( Nova Redação  do  art. 139 e acréscimos dos §§1º a  4º feitos 
pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
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Art. 140.   Revogado pelo artigo 1º da LC 103/2008. 

Art. 141.  O servidor não poderá exercer mais de um cargo em 
comissão ou função gratificada, nem participar, remunerado, de 
mais de um órgão de deliberação coletiva.  
Parágrafo único.  O servidor que acumular licitamente dois cargos 
efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, 
ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em 
que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de 
um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou 
entidades envolvidos. 

(Parágrafo único do art. 141 alterado pelo artigo 1º da Lei 
6290/2012) 

 
CAPÍTULO IV  

DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 142.  Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor 
responde civil, penal e administrativamente.  

Art. 143.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário 
ou a terceiros. 
§1º  A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário 
somente será liquidada na forma prevista no artigo 42 §§ 3º a 6º, 
na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela 
via judicial. 

(§1º alterado pela LC 25/2005) 
§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 da herança recebida. 

(§3º incluído pela LC 25/2005) 
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Art. 144.  A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.  
 
Art. 145.  A responsabilidade administrativa resulta de atos ou 
omissões praticados no desempenho do cargo ou função.  
 
Art. 146.  As cominações civis, penais e disciplinares poderão 
cumular - se, sendo independentes entre si.  
 
Art. 147.  A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do 
fato ou a sua autoria.  

CAPÍTULO V  
DAS PENALIDADES  

 
Art. 148.  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.  
 
Art. 149.  Na aplicação das penalidades serão consideradas: 
I – a natureza, a gravidade e as circunstâncias em que a infração 
foi cometida; 
II – os danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
III – os antecedentes funcionais do servidor; 
IV – a reincidência. 
Parágrafo único.  É causa agravante haver o servidor cometido o 
fato em concurso de pessoas. 

(Art. 149 alterado pelo art. 2º da LC 25/2001) 
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Art. 150.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do art. 138 incisos I, II, III,V,VI, 
VII e VIII e de inobservância de dever funcional previsto em lei, 
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição 
de penalidade mais grave.  

Art. 151.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das 
faltas disciplinares, de violação do dever previsto no art. 137, 
inciso XVI e das demais proibições que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 
(noventa) dia. 

(Artigo 151 caput alterado pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
§1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor 
que, injustificadamente, recusar - se a ser submetido a 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, na base de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.  
§3º  Aplicada a penalidade de suspensão, a autoridade deverá 
apreender carteiras funcionais, insígnias, distintivos, armas e 
quaisquer outros documentos ou objetos que possibilitem o 
servidor suspenso apresentar-se na qualidade de servidor. 

(§ 3º incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 152.  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. 153.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  
I - Crime contra a administração pública;  
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II - Abandono de cargo;  
III - Inassiduidade habitual;  
IV - Improbidade administrativa;  
V - Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;  
VI - Insubordinação grave em serviço;  
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo 
em legítima defesa própria ou de outrem;  
VIII - Aplicação irregular de dinheiros públicos;  
IX - Revelação de informação sigilosa do qual se apropriou em 
razão do cargo;  
X - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual;  
XI - Corrupção;  
XII - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas; 
XIII - Condenação criminal transitada em julgado por crime cuja 
natureza ou gravidade evidencie a incompatibilidade para o 
exercício de cargo público; 
(Alteração do inciso XIII e acréscimo dos incisos XIV e XV pela 

LC 25/2001) 
XIV – Incontinência pública e escandalosa ou vício de jogos 
proibidos por lei; 
XV- Transgressão dos incisos IV, IX, X, XI, XII, XIV, XV e 
XVII do art. 138, desta Lei Complementar.  
Parágrafo único.  A autoridade deverá apreender carteiras 
funcionais, insígnias, distintivos, armas e quaisquer outros 
documentos ou objetos que possibilitem o servidor demitido 
apresentar-se na qualidade de servidor. 
(Parágrafo único incluído pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art. 154.  Detectada a qualquer tempo, a acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade, a que se 
refere o artigo 164, notificará o servidor, por intermédio de sua 
chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável 
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de 
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omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e 
regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar 
se desenvolverá nas seguintes fases: 
I – instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão 
a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente 
indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da 
apuração; 
II – instrução sumária, que compreende indicação, defesa e 
relatório; 
III – julgamento; 
§1º  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo 
nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição 
dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de 
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das 
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente 
regime jurídico. 
§2º  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que 
a constituiu, termos de indiciação em que serão transcritas as 
informações de que trata o parágrafo anterior, bem como 
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por 
intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de cinco dias, 
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na 
repartição, observado o disposto nos arts. 184 e 185. 
§3º   Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório 
conclusivo quanto a inocência ou a 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. 
§4º  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do 
processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-
se, quando for o caso, o disposto no §4º do artigo 188. 
§5º   A opção do servidor até o último dia de prazo da defesa 
configurará sua boa fé, hipótese em que se converterá 
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. 
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§6º  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. 
§7º   O prazo para a conclusão do processo administrativo 
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, 
contados da data de publicação do ato em que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando 
as circunstâncias o exigirem. 
§8º   No caso de processo envolvendo mais de um servidor, os 
prazos previstos neste artigo serão duplicados. 
§9º   O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste 
artigo, observando-se o que lhe for aplicável, subsidiariamente, as 
disposições dos títulos IV e V desta lei. 

(Art. 154 com redação dada pela LC 25/2001) 

Art. 155.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a 
demissão.  

Art. 156.  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. 34 será convertida em 
destituição de cargo em comissão  
 
Art. 157.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos 
casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 153 implica a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem 
prejuízo da ação penal cabível.  
 
Art. 158.  A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por 
infringência do art. 138, incisos IX e XI incompatibiliza o ex - 
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servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.  
Parágrafo Único.  Não poderá retornar ao serviço público estadual 
o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão 
por infringência do art. 153 incisos I, IV, VIII, X, XI e XIII. 

(Artigo 158 alterado pela LC 25/2001) 

Art. 159.  Configura abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.  

Art. 160.  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. 161.  Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade 
habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se 
refere o art. 154, observando-se especialmente que:  
I - a indicação da materialidade dar-se-á:  
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do 
período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 
trinta dias;  
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de 
falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou 
superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de 
doze meses;  
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório 
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, 
em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o 
respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de 
cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 
trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para 
julgamento. 

(Artigo 161 alterado pela LC 25/2008) 
 
Art. 162.  As penalidades disciplinares serão aplicadas:  
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I - pelo Governador do Estado ou, conforme o caso, pela 
autoridade referida no parágrafo único do art. 7º, quando se tratar 
de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de 
servidor, inclusive das autarquias e fundações do Estado;  
II - pelos Secretários de Estado, dirigentes de órgãos e das 
autarquias e fundações do Estado, quando se tratar de suspensão 
superior a 30 (trinta) dias e destituição de função;  
III – pelo chefe da repartição e outras autoridades de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, 
na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos 
de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias. 
IV – Pela autoridade que houver feito a nomeação quando se 
tratar de destituição de cargo em comissão. 

(inciso IV incluído pela LC 25/2001)  
§1º  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 
(A LC 25/2001 acrescentou este parágrafo como único do Artigo 

162, sendo posteriormente transformado em § 1º, pela LC 
84/2007) 

§2º   Revogado pelo artigo 24 da LC 90/2007. 
Art. 163.  A ação disciplinar prescreverá:  
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 
cargos em comissão.  
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;  
III - em 180 (cento oitenta) dias, quanto a advertência.  
§1º   O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato 
se tornou conhecido. 
§2º  Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às 
infrações disciplinares capituladas também como crime, não 
podendo o prazo prescricional, para as infrações punidas com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão, ser em nenhuma hipótese 
inferior a 5(cinco) anos. 

(§ 2º alterado pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
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§3º  A abertura de sindicância ou a instauração de processo 
disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida 
por autoridade competente. 
§4º   Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a 
correr por inteiro a partir do dia em que cessar a interrupção. 
§5º   Ocorrendo a hipótese prevista no § 2º do artigo 164, o prazo 
prescrito começará a fluir do primeiro dia útil posterior ao 
término do período de licença ou férias. 

(§§ 4º e 5º incluídos pela LC 25/2001) 
 

TÍTULO V  
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

 
CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 164.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

(Artigo 164 caput alterado pela LC 25/2001) 
§1º  A apuração de que trata o caput, por solicitação da 
autoridade, a que se refere, poderá ser promovida por autoridade 
de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a 
irregularidade, mediante competência específica para tal 
finalidade, delegada em caráter permanente ou temporária pelo 
Governador do Estado, pelos Presidentes da Assembléia 
Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do 
Estado e pelo Procurador Geral de Justiça, no âmbito do 
respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências 
para o julgamento que se seguir à apuração.   

(§ 1º acrescido pelo artigo 2º LC 25/2001) 
§2º  Durante o gozo de licença para tratamento de saúde e por 
acidente em serviço não se iniciará sindicância punitiva ou 
processo administrativo. 

(§ 2º com redação dada pelo artigo 1º da LC 101/2008) 
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§3º   A sindicância poderá ser investigatória ou punitiva, sendo 
assegurado nesta última, o contraditório e ampla defesa. 
§4º   Da sindicância investigatória poderá resultar  
I – arquivamento dos autos de apuração; 
II – instauração de sindicância punitiva ou de processo 
administrativo disciplinar. 
§5º   Da sindicância punitiva poderá resultar: 
I – arquivamento dos autos; 
II – aplicação de penalidade, de advertência ou de suspensão de 
até 30 (trinta) dias; 
III – instauração de processo administrativo disciplinar. 
§6º  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a 
imposição de penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, de 
demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração 
de processo disciplinar. 
§7º Nos casos omissos, aplicam-se subsidiariamente, nesta ordem, 
os princípios de direito administrativo, a lei de Processo 
Administrativo Federal (Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999) e as 
correspondentes leis estaduais, o Código de Processo Penal e o 
Código de Processo Civil. 
(§§ 3º a  7ºacrescidos pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 
Art. 165.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto de 
apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do 
denunciante, podendo ser formulada por escrito ou verbalmente. 
§1º Quando a denuncia for apresentada verbalmente, a autoridade 
determinará a lavratura do termo, assinado pelo denunciante. 
§2º  A representação será arquivada por falta de objeto, em 
despacho fundamentado, quando o fato narrado não configurar 
infração disciplinar ou ilícito penal. 
§3º  Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade que não 
der andamento imediato, rápido e eficiente à denúncia. 
  (Nova redação do artigo 165 e acréscimos dos incisos feitos pelo 
artigo 2º da  LC 25/2001) 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

 
 
Art. 166.  A sindicância investigatória deverá ser concluída no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por 
igual período, a critério da comissão. 
I - arquivamento do processo;  
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 
(trinta) dias;  
III - instauração de processo disciplinar;  
Parágrafo Único.  Quando o fato for de difícil elucidação, além da 
prorrogação prevista no caput, a comissão poderá requerer à 
autoridade a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que 
serão realizadas no prazo marcado pela autoridade. 

(Nova redação do caput e do parágrafo único do artigo 166 
conferida pelo artigo 2º LC 25/2001) 

 
Art. 167.  A sindicância punitiva deverá ser concluída no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual 
período a critério da comissão. 
Parágrafo Único.  Não será computado o excesso de prazo 
provocado pela defesa. 
(Nova redação do artigo 167 e inclusão de parágrafo único dada 

pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 

CAPÍTULO II  
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO  

 
Art. 168.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor não 
venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, sem prejuízo da remuneração. 
§1º   O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo 
o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluída a 
sindicância ou o processo. 
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§2º  Determinado o afastamento, a autoridade deverá apreender 
carteiras funcionais, insígnias, distintivos, armas e quaisquer 
outros documentos ou objetos que possibilitem o servidor 
afastado apresentar-se na qualidade de servidor. 
(Nova redação do artigo 168 e transformação de parágrafo único 

em parágrafos feita pelo artigo 2º da  LC 25/2001) 
 

CAPÍTULO III  
DO PROCESSO DISCIPLINAR  

 
Art. 169.  O processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar, com observância dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, 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. 
(Nova redação do artigo 169 dada pelo artigo 2º da LC 25/2001) 

 
Art. 170.  O processo disciplinar será conduzido por comissão 
composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela 
autoridade competente, observado o disposto no § 1º do artigo 
164, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser 
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter 
nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.  
§1º  A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 
Presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.  
§2º O ato de designação deverá apontar também suplentes para a 
comissão de sindicância ou processo disciplinar, que substituirão 
os respectivos titulares em caso de impedimento, suspeição aceita 
ou ausência justificada. 
§3º  É impedido de participar de comissão de sindicância ou de 
processo disciplinar o servidor ou autoridade que: 
I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
II – tenha participado ou venha a participar como perito, 
testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto 
ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 
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III– esteja litigando judicial ou administrativamente com interesse 
ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
§4º A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve 
comunicar o fato a autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
§5º  A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui 
falta grave para efeitos disciplinares. 
§6º  Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que 
tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguém dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 
parentes e afins até o terceiro grau. 
§7º   O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto 
de recurso sem efeito suspensivo. 
(Nova redação do artigo 170 caput e § 2º,  e acréscimos dos §§ 3º 

a 7º feitos  pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 
Art. 170-A.  A sindicância investigatória ou punitiva poderá ser 
conduzida por um servidor estável, que deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de 
escolaridade igual ou superior ao do indiciado, designado pela 
autoridade competente, observado o disposto no § 1º do art. 164.  
Parágrafo Único.  Ao servidor ou comissão designado na forma 
do caput aplica-se no que couber as prerrogativas, atribuições e 
deveres da comissão de processo administrativo disciplinar 
composta segundo o art. 170.  

(Artigo 170-A acrescido pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
 
Art. 171.  A Comissão exercerá suas atividades com 
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.  
§1º   As reuniões  e as audiências das comissões terão caráter 
reservado. 
§2º  Durante a instrução será concedida vista dos autos ao 
servidor acusado, mediante simples solicitação, sempre que não 
prejudicar o curso do procedimento. 
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§3º   A concessão de vista será obrigatória, no prazo para 
manifestação do interessado ou para a apresentação de recursos, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
§4º   Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da 
repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de 
seu constituinte, salvo na hipótese de prazo comum. 
(Transformação do parágrafo único em § 1º e criação dos §§ 2º a 

4º feitos pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 
Art. 172.  O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes 
fases:  
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a 
comissão;  
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e 
relatório;  
III - julgamento. 
Parágrafo Único.  O ato de instauração conterá a exposição 
sucinta da infração administrativa ou a indicação dos dispositivos 
legais violados e a qualificação do acusado. 
(Parágrafo único com redação dada pelo artigo 1º da LC 84/2007) 
 
Art.172-A. Na impossibilidade de prosseguimento do processo 
administrativo disciplinar ou da sindicância punitiva em relação a 
um dos imputados, cessará a unidade do processo, que 
prosseguirá em relação aos demais.  
Parágrafo único. Será facultativa a separação dos processos 
disciplinares ou sindicâncias punitivas, quando as infrações 
disciplinares tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo 
ou lugar diferente, ou, quando pelo excessivo número de 
imputados ou por outro motivo relevante, a comissão ou o 
sindicante reputar conveniente a separação. 

(Artigo 172-A incluído pelo artigo 2º da LC 84/2007) 
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Art. 173.  O prazo para a conclusão do inquérito administrativo 
não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação 
do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.  
§1º  Suspendem o prazo para conclusão do inquérito 
administrativo ou de sindicância punitiva a realização, 
determinada de ofício ou a requerimento do acusado, das 
seguintes diligências probatórias: 
I – oitiva de testemunhas em outro município; 
II – realização de perícias; 
III – a realização de quaisquer provas que dependam de ordem 
judicial; 
IV – a produção da prova requerida pelo servidor que se revele 
posteriormente protelatória; 
V – outros casos em que a produção de provas demande período 
de tempo razoável.   
§2º Não será computado, para efeito de prescrição ou na duração 
de processo disciplinar, ou de sindicância punitiva, o excesso de 
prazo provocado pela defesa. 
§3º  Durante o tempo em que permanecer suspenso o inquérito, 
não corre o prazo de prescrição. 

(Nova redação do artigo 173 caput e § 1º e §2º, bem com o 
acréscimo do § 3º feitos pelo artigo 2º da  LC 25/2001) 

§4º  Concluída a produção da prova referida no § 1º, volta a 
correr o prazo para conclusão do inquérito. 

(§ 4º com redação alterada pelo artigo 114 da LC 71/2006) 
§5º A não conclusão no prazo do processo disciplinar ou da 
sindicância punitiva implica apenas o recomeço do prazo 
prescricional. 

(§ 5º acrescido pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 
 

SEÇÃO I  
DO INQUÉRITO  
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Art. 174.  O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a 
utilização dos meios e recursos admitidos em direito.  

Art. 175.  Os autos da sindicância integrarão o processo 
disciplinar, como peça informativa da instrução.  
Parágrafo Único.  Apurada na sindicância que a infração está 
capitulada como ilícito penal, a autoridade competente 
encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 
independentemente da imediata instauração do processo 
administrativo.  

Art. 176.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada 
de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, 
objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a 
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos 
fatos.  

Art. 177.  É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o 
processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador 
constituído, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial.  
§1º O Presidente da comissão somente poderá denegar, mediante 
decisão fundamentada, as provas propostas pelo servidor quando 
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  

(§ 1º alterado pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
§2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a 
comprovação do fato independer de conhecimento especial de 
perito.  
§3º   Em qualquer fase do processo será permitida a intervenção 
do defensor constituído pelo indiciado.  
§4º  O servidor e seu procurador serão intimados para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências probatórias. 
§5º   A intimação deverá conter: 
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I – identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade 
administrativa; 
II – finalidade da intimação; 
III – data, hora e local em que deve comparecer; 
IV – se o intimando deve comparecer pessoalmente ou fazer-se 
representar; 
V – informação da continuidade do processo independente do seu 
comparecimento; 
VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; 
§6º  A intimação observará a antecedência mínima de dois dias 
úteis quanto a data de comparecimento; 
§7º   A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por 
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio 
que assegure a certeza da ciência do servidor; 
§8º  No caso de o servidor ter mudado de endereço sem 
comunicar a Administração, a intimação será efetuada por meio 
de publicação oficial. 
§9º  As intimações serão nulas quando feitas sem observâncias 
das prescrições legais, mas o comparecimento do servidor supre 
sua falta ou irregularidade.   

(§§ 4º a 9º incluídos pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
 
Art. 178.  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. 179.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a 
termo, não sendo lícito à testemunha trá-lo por escrito.  
§1ºAs testemunhas serão inquiridas separadamente.  
§2º  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 
infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.  
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Art. 180.  Concluída a produção das provas, a comissão 
promoverá o interrogatório do acusado, observadas as 
formalidades legais. 

(Art. 180, caput, alterado pelo artigo 2º da LC 25/2001) 
§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 acareação entre 
eles.  
§2º  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, 
reinquerí-las, por intermédio do Presidente da comissão.  
 
Art. 181.  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, da qual participe, 
pelo menos, um médico psiquiatra.  
Parágrafo Único.  O incidente de sanidade mental será processado 
em auto apartado e apenso ao processo principal, após a 
expedição do laudo pericial.  
 
Art. 182.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a 
indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas. 
§1º  O indicado 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. 

(§ 1º do artigo 182 alterado pelo artigo 2º da LC 25/2001) 

§2º   Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e 
de 20 (vinte) dias.  
§3º   O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para 
diligências consideradas indispensáveis.  
§4º   No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da 
citação, o prazo para defesa contar - se - á da data declarada, em 
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termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de 2 (duas) testemunhas.  
 
Art. 183.  O indiciado que mudar de residência fica obrigado a 
comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.  
 
 
Art. 184.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, 
será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em 
jornal de grande circulação na localidade do último domicílio 
conhecido, para apresentar defesa.  
Parágrafo Único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa 
será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.  
 
 
Art. 185.  Considerar-se-á revel o indiciado que, regulamente 
citado, não apresentar defesa no prazo legal.  
§1º   A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e 
devolverá o prazo para a defesa.  
§2º  Para defender o indiciado revel, o presidente da comissão 
designará um servidor como defensor dativo; que deverá ser 
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter 
nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
§3º   Salvo motivo relevante, o servidor designado como defensor 
dativo será obrigado a desempenhar o encargo sob pena de 
responsabilidade funcional. 

(Alteração do § 2º e inclusão do §3º feitas pelo artigo 2º da LC 
25/2001) 

 
Art. 186.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório 
minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e 
mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção.  
§1º   O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor.  
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§2º   Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão 
indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem 
como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.  
 
Art. 187.  O processo disciplinar, com o relatório da comissão, 
será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para 
julgamento.  

 
SEÇÃO II  

DO JULGAMENTO  
 

Art. 188.  No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento 
do processo disciplinar, a autoridade julgadora proferirá, 
motivadamente, a sua decisão.  
§1º  Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade 
instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade 
competente, que decidirá em igual prazo.  
§2º   Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado, 
se afastado, reassumirá o exercício do cargo ou função, aí 
aguardando o julgamento final.  
§3º   Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o 
julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da 
pena mais grave.  
§4º  Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá à 
autoridade competente para aplicá-la.  
 
Art. 189.  O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo 
quando, manifestamente, 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.  
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Art. 190.  Verificada a existência de vício insanável, a autoridade 
julgadora declarará a nulidade total ou parcial o processo e 
ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de 
novo processo.  
§1º   O julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade 
do processo.  
§2º   A autoridade julgadora que der causa à prescrição será 
responsabilizada, na forma da lei.  
§3º  Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato no assentamento individual do 
servidor.  

Art. 191.  Quando a infração estiver capitulada como crime, o 
processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a 
instauração da ação penal, ficando traslado na repartição.  

Art. 192.  O servidor que responder a processo disciplinar só 
poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, 
após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, 
acaso aplicada.  
 
Art. 193.  Serão assegurados transportes e diárias:  
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de 
sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou 
indiciado;  
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a 
se deslocarem da sede dos trabalhos para realização de diligências 
necessárias aos esclarecimentos dos fatos.  

 
SEÇÃO III  

DA REVISÃO DO PROCESSO  
 
Art. 194.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou 
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circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada.  
§1º  Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do 
servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do 
processo.  
§2º   No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será 
requerida pelo curador.  
 
Art. 195.  A simples alegação de injustiça da penalidade não 
constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos 
ainda não apreciados no processo originário, cabendo o ônus da 
prova ao requerente.  
 
Art. 196.  O  requerimento de revisão do processo será dirigido ao 
Secretário de Estado, dirigentes de órgãos ou entidades 
administrativas que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido 
à repartição onde se originou o processo disciplinar.  
 
Art. 197.  A autoridade que determinou a instauração do processo 
originário providenciará a constituição de comissão revisora, 
observando, no que couber, as normas e procedimentos do 
processo disciplinar.  
Parágrafo Único.  A revisão correrá em apenso ao processo 
originário.  
 
Art. 198.  Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a 
produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.  
 
Art. 199.  A comissão revisora terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para a conclusão dos trabalhos e o prazo para julgamento será de 
20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso do 
qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.  
Parágrafo Único.  O julgamento caberá à mesma autoridade que 
aplicou a penalidade.  
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Art. 200.  Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito 
a penalidade aplicada, restabelecendo - se todos os direitos do 
servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, 
que será convertida em exoneração.  
Parágrafo Único.  Da revisão do processo não poderá resultar 
agravamento de penalidade.  

 
TÍTULO VI  

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 
Art. 201.  O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 
(vinte e oito) de outubro. 
Parágrafo Único.  Por ocasião da comemoração do dia do 
servidor, o Poder Público poderá realizar eventos de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, ações de lazer ou 
sortear presentes destinados aos servidores públicos.  

(Parágrafo único acrescido pelo artigo 1º da Lei  6.455/2013) 
 
Art. 202.  Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias 
corridos, excluindo - se o dia do começo e incluindo - se o último, 
ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo 
vencido em dia que não haja expediente.  
 
Art. 203.  Por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de 
quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida 
funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres 
funcionais. 
 
Art. 204. Ao servidor público civil é assegurado o direito de greve 
e o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, 
dentre outros, dela decorrentes:  
a) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o fim 
do mandado, exceto se a pedido;  
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b) descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for 
filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em 
assembléia geral da categoria.  

(Artigo 204 alterado pelo artigo 114 da LC 71/2006) 
 
Art. 205.  Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge 
e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem 
de seu assentamento individual.  
§ 1º Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que 
comprove união estável como entidade familiar.  
§ 2º Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e 
uma mulher ou entre pessoas de um mesmo sexo, que dispensem 
um ao outro os direitos e deveres previstos em lei e mantenham 
relacionamento civil permanente, desde que devidamente 
comprovado,, aplicando-se para a configuração deste, no que 
couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre 
parceiros de sexos diferentes, na força do art. 1.723 do Código 
Civil e da Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. 
§ 3º Respeitado o §2º deste artigo, para a comprovação da união 
estável deve compreender os documentos exigidos em 
regulamento. 

(§§1º a  3º incluídos pelo artigo 1º da Lei  6.455/2013) 
 
 
 
 

SEÇÃO I  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 
Art. 206.  Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos, 
ficam transformados em triênio e a licença especial, em licença-
prêmio.  
Parágrafo único  Revogado pelo artigo 7º da Lei  6290/2012. 
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Art. 207.  O regime jurídico desta Lei Complementar é extensivo 
aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado, 
Ministério Público, Advocacia Geral do Estado, Defensoria 
Pública e Serventuários da Justiça remunerados com recursos do 
Estado.  

Art. 208.   Revogado pelo artigo 18 da LC 84/2007. 

Art. 209.  Haverá em cada órgão da administração estadual uma 
Comissão integrada por servidores de carreira, incumbida de 
reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança.  

Art. 210.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas a Lei Nº 2.854, de 09 de março de 1968 e demais 
disposições em contrário.  

 PALÁCIO PIRAJÁ, em Teresina (PI), 03 de janeiro de 1994. 

  
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 14.482, DE 26 DE MAIO DE 2011  

PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 
99, DE 26/05/2011. 

 
               
 

Regulamenta a concessão da gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário e do 
adicional noturno. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos V e XIII do art. 102 da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto nos arts. 59 e 
66 da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994: 
 
CONSIDERANDO que o inciso XIII do art. 7º da 
Constituição Federal garante duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas 
semanais e faculta a compensação de horários; 
 
CONSIDERANDO que os incisos IX e XVI do art. 7º da 
Constituição Federal garantem, respectivamente, remuneração 
do trabalho noturno superior à do diurno e remuneração do 
serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinqüenta 
por cento) à do normal; 
 
CONSIDERANDO que os incisos IX, XIII e XVI do art. 7º da 
Constituição constituem direitos sociais dos servidores públicos 
civis, por força do § 3º do art. 39 do texto constitucional; 
 
CONSIDERANDO que o art. 18-B da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei Complementar 
estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, estabelece a jornada 
máxima de trabalho semanal  de quarenta e quatro horas, 
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observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito 
horas diárias, respectivamente, e permite aos chefes de Poder o 
estabelecimento de jornadas semanal e diária diversas, desde 
que respeitados os limites mínimo e máximo estabelecidos; 
 
CONSIDERANDO que o Decreto n. 13.164, de 15 de julho de 
2008, regulamentou o art. 18-B da Lei Complementar estadual 
n. 13/1994, estabelecendo jornada semanal de 30 (trinta) horas 
e expediente diário de 7h 30min às 13h 30min; 
 
CONSIDERANDO a existência de jornadas especiais de 
trabalho para as seguintes categorias de servidores públicos: a) 
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, para policiais civis 
(art. 40, § 1º, da Lei Complementar estadual n. 37, de 9 de 
março de 2004); b) de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 
para os servidores penitenciários (art. 32, § 1º, da Lei estadual 
n. 5.377, de 10 de fevereiro de 2004); c) de 20 (vinte) horas 
semanais em regime ambulatorial, de 24 (vinte e quatro) horas 
semanais em regime de plantão e de 40 (quarenta) horas 
semanais, para médicos (art. 8º, I e II, e §§ 1º e 2º, da Lei 
Complementar estadual n. 90, de 26 de outubro de 2007); 
 
CONSIDERANDO a inexistência de jornada e de controle de 
frequência para as seguintes categorias de servidores públicos: 
a) de Procurador do Estado (art. 56, § 2º, da Lei Complementar 
estadual n. 56, de 1º de novembro de 2005); b) Auditor Fiscal 
da Fazenda Estadual e Auditor Fiscal Auxiliar da Fazenda 
Estadual (art. 25, § 1º, da Lei Complementar estadual n. 62, de 
26 de dezembro de 2005; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, § 1º, e art. 18-B, § 
1º, e as proibições constantes do art. 41, § 3º, do art. 59, § 
3º, e do art. 100, § 3º, todos, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, na redação dada pela Lei Complementar estadual n. 
84/2007; 
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CONSIDERANDO que a gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário e o adicional noturno são vantagens de natureza 
propter laborem, não podendo ser percebidas por servidores 
inativos e pensionistas, conforme a reiterada jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: AgRg no AI 383.828-DF, 2ª T., rel. 
Min. Maurício Corrêa, v.u., DJU 30/05/2003; ADI 575-PI, rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, v.u., RTJ 169/834; RE 236.449-RS, 2ª 
T., rel. Min. Maurício Corrêa, v.u., RTJ 170/375; ADI 778-DF, 
rel. Min. Paulo Brossard, v.m., Lex-JSTF 196/47; AgRg no RE 
217.346-SP, 2ª T., rel. Min. Carlos Velloso, v.u., DJU 
16/04/1999; AgRg no Ag 551.315-DF, 1ª T., rel. Min. Cezar 
Peluso, v.u., Lex-JSTF 328/64; 
 
CONSIDERANDO que mesmo incompatível com o regime de 
subsídio, de parcela única, por força do § 4º do art. 39 da 
Constituição Federal, existe previsão de pagamento de 
gratificação pela prestação de serviço extraordinário e de 
adicional noturno a policiais civis e a servidores penitenciários 
remunerados por subsídio nos termos da Lei Complementar 
estadual n. 55, de 26 de outubro de 2005, e da Lei 
Complementar estadual n. 107, de 12 de junho de 2008; 
 
CONSIDERANDO o acordo, especialmente seus itens 13 e 14, 
feito pelo Sindicato dos Policiais Civis, Penitenciários e 
Servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do 
Piauí – SINPOLJUSPI com o Estado do Piauí, nos autos do 
Processo TRT nº 00802-2007- 000-22-00-4, que tramitou no 
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, e determinou que o 
cálculo do adicional noturno e das horas extraordinárias fosse 
realizado na forma dos arts. 66 e 59 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 
 
CONSIDERANDO que esse acordo foi homologado pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, 
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extinguindo o processo com resolução do mérito e formando 
coisa julgada; 
 
CONSIDERANDO que o acordo deu origem a Lei 
Complementar estadual n. 107/2008, que, em seu art. 1º, § 6º, 
estabelece que a gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário e o adicional noturno serão calculados com 
base nos arts. 59 e 66 da Lei Complementar estadual n. 
13/1994; 
 
CONSIDERANDO, por fim, as disposições da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 
1943) e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho – 
TST; 
 
 
D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão da gratificação 
pela prestação de serviço extraordinário e do adicional noturno 
na Administração direta e indireta do Estado do Piauí, incluídas 
as empresas públicas e sociedades de economia mista. 
 
Art. 2º A execução do serviço extraordinário ou do serviço 
noturno será previamente justificada por escrito e autorizada pelo 
Secretário de Estado ou autoridade máxima do órgão ou entidade 
a que pertencer o servidor ou empregado interessado. 
§ 1º A eventual jornada superior a legal deve ser compensada 
com a correspondente redução do número de horas trabalhadas 
em outro dia, somente devendo haver pagamento de gratificação 
por serviço extraordinário quando não for possível a compensação. 
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§ 2º O pagamento de gratificação por serviço extraordinário ou 
de adicional noturno será feito no mês seguinte aquele em que foi 
realizado o serviço extra ou noturno. 
§ 3º O lançamento de gratificação por serviço extraordinário ou de 
adicional noturno compete a cada Secretaria, órgão ou entidade 
da administração indireta que, observados os requisitos deste 
artigo, deve informar à Secretaria de Administração o 
seguinte, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte àquele em 
que foi realizado o serviço, sob pena de não realização do 
pagamento: 
I- relação nominal dos servidores ou empregados que 
executaram o serviço extraordinário ou noturno; 
II- os dias em que em que foi realizado esse serviço e o número 
de horas extras ou noturnas realizadas em cada dia; 
III- a jornada total por semana, com as horas normais, extras e 
noturnas trabalhadas. 
§ 4º Compete ainda ao órgão ou entidade encaminhar a Secretaria 
de Administração a comprovação do serviço extraordinário e do 
trabalho noturno por meio de ponto biométrico, onde houver, ou 
por meio do sistema manual de registro de freqüência, 
devidamente visado pela autoridade responsável. 
 
Art. 3º Fica vedado o pagamento de vantagem remuneratória 
relativa a trabalho extraordinário ou a trabalho noturno: 
I- a inativo, pensionista, estagiário, empregados de empresas de 
terceirização ou a qualquer pessoa que não integre os quadros de 
pessoal do Estado do Piauí; 
II- durante afastamentos, licenças, férias ou qualquer período 
em que não haja efetiva prestação de serviço extraordinário ou 
noturno; 
III- a servidor que não estiver sujeito a controle de freqüência; 
IV- quando não satisfeitos os requisitos previstos no art. 2º deste 
Decreto. 
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Art. 4º As vantagens remuneratórias pagas por prestação de 
serviços extraordinários e noturnos não são computados para 
efeito de teto de remuneração, não incidindo sobre elas 
contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência 
social do Estado do Piauí, gerido pelo Instituto de Assistência e 
Previdência do Estado do Piauí – IAPEP. 
Parágrafo único. Incide imposto de renda sobre a gratificação 
pela prestação de serviço extraordinário e sobre o adicional 
noturno. 
 

CAPÍTULO II 
DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 

 
Art. 5º Para servidores estatutários, é vedado o pagamento de 
gratificação pela prestação de serviço extraordinário e de 
adicional noturno a: 
I- efetivo com mais de 70 (setenta) anos; 
II- ocupante de cargo em comissão (de qualquer natureza ou 
DAS) ou função de confiança (DAI); 
III- remunerado por subsídio, ressalvados os casos com 
previsão expressa em lei estadual; 
IV- a servidor que perceba gratificação por condições especiais de 
trabalho; 
V- a servidor que receba também vantagem remuneratória por 
plantão, relativamente ao tempo do plantão realizado. 
§ 1º O pagamento dessas vantagens a servidor remunerado por 
subsídio somente é possível: 
I- para Delegados, por força da Lei Complementar estadual n. 
55/2005; 
II- para os demais policiais civis e para servidores penitenciários, 
na forma estabelecida pela e pela Lei Complementar estadual n. 
107/2008. 
§ 2º É vedado o pagamento dessas vantagens pelo órgão de 
origem quanto aos servidores cedidos ou postos à disposição, 
ressalvadas os casos expressamente previstos em lei. 
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§ 3º É vedado o pagamento de gratificação pela prestação de 
serviços extraordinários por mais de 2 (duas) horas por jornada 
diária ou por mais de 60 (sessenta) dias seguidos ou por mais de 
120 (cento e vinte) dias intercalados durante um ano. 
 
Art. 6º É também vedado o pagamento de gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário: 
I- a militares do Estado, por falta de previsão legal; 
II- a servidor público que se enquadrar em uma das seguintes 
situações: 
a)estiver afastado do serviço efetivo em decorrência de férias ou 
de qualquer espécie de licença ou afastamento; 
b)não possuir jornada de trabalho fixada em lei; 
c)não ficar sujeito a controle de presença; 
d)durante a semana, não ultrapassar a jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, não se aplicando a regra deste inciso às 
categorias que tenham jornadas de trabalho fixadas em lei 
específica. 
III- por mais de 2 (duas) horas por jornada de trabalho; 
IV- por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos ou 120 (cento e 
vinte) dias intercalados em cada ano. 
§ 1º A vedação da alínea “d” do inciso II deste artigo não se 
aplica a médicos, na forma do art. 8º da Lei Complementar 
estadual n. 90/2007. 
§ 2º Para policiais civis e servidores penitenciários, não haverá 
pagamento de gratificação por serviço extraordinário se durante 
a semana a jornada não ultrapassar a 44 (quarenta e quatro) 
horas, por força do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar 
estadual n. 37/2004 e do art. 32, §§ 1º e 2º, da Lei estadual n. 
5.377/2004. 
 
Art. 7º A gratificação pela prestação de serviço extraordinário 
será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado do 
expediente normal do servidor e o adicional noturno será pago 
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por serviço efetivamente prestado entre 22 (vinte e duas) horas 
de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte. 
Parágrafo único. A duração do serviço extraordinário não 
excederá a 2 (duas) horas por jornada de trabalho, por no 
máximo 60 (sessenta) dias consecutivos ou 120 (cento e vinte) 
dias intercalados em cada ano. 
 
Art. 8º Observados os arts. 2º, 3º, 5º e 6º deste Decreto, a 
gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga 
com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da 
hora normal, incidindo exclusivamente sobre o vencimento ou 
subsídio. 
§ 1º O valor da hora normal será obtido pela divisão do valor 
do vencimento ou subsídio por: 
I- 220 (duzentos e vinte), para  policiais civis e servidores 
penitenciários, que possuem jornada semanal de 44 (quarenta e 
quatro) horas; 
 II- 200 (duzentos), para: 
a)os médicos com jornada semanal de 40 (quarenta) horas; 
b)para servidores contratados por tempo determinado com base 
na Lei estadual n. 5.309, de 17 de julho de 2003, por força do 2º 
do Decreto n. 13.164/2008. 
III- 150 (cento e cinqüenta), para os servidores com jornada 
semanal de 30 (trinta) horas, na forma do Decreto n. 
13.164/2008, observado o que dispõe o art. 59, § 3º, V, do 
Estatuto dos Servidores Públicos, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84/2007; 
IV- 120 (cento e vinte), para os médicos com jornada semanal de 
24 (vinte e quatro) horas em regime de plantão. 
V- 100 (cem), para os médicos com jornada semanal de 20 
(vinte) horas em regime ambulatorial. 
§ 2º O valor da hora extra será obtido pela multiplicação do 
valor da hora normal, encontrada na forma do § 1 º deste artigo, 
por 1,5 (um e meio). 
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§ 3º O valor da gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário devido ao servidor será encontrado pela a 
multiplicação do número de horas efetivamente trabalhadas 
além do horário normal pelo valor encontrado na forma do § 2º 
deste artigo. 
§ 4º Na hipótese do inciso III do § 1º deste artigo, a hora 
excedente da jornada semanal de 30 (trinta) horas deve ser 
compensada, somente podendo haver o pagamento de 
gratificação pela prestação de serviço extraordinário, na forma dos 
§§ 1º a 3º deste artigo, por hora que exceder a jornada de 40 
(quarenta) horas semanais, por força do que dispõe o art. 59, § 3º, 
V, do Estatuto dos Servidores. 
 
Art. 9º Atendidas os arts. 2º, 3º e 5º deste Decreto, o adicional 
noturno por serviço prestado entre 22 (vinte e duas) horas de 
um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte será calculado 
com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora 
normal, incidindo exclusivamente sobre o vencimento, subsídio 
ou soldo. 
§ 1º O valor da hora normal será obtido pela divisão do 
valor do vencimento, subsídio ou soldo: 
I- pelos mesmos valores previstos no § 1º do art. 8º, aplicáveis 
nas mesmas hipóteses, para servidores civis; 
II- 220 (duzentos e vinte) para militares. 
§ 2º O valor da hora noturna será obtido pela multiplicação do 
valor da hora normal, encontrada na forma do § 1 º deste artigo, 
por 0,2 (zero vírgula dois). 
(§ 2º com redação dada pelo Decreto 14.597, de 04/10/2011) 
§ 3º O valor do adicional noturno devido ao servidor será 
encontrado pela a multiplicação do número de horas noturnas 
efetivamente trabalhadas pelo valor encontrado na forma do § 2º 
deste artigo. 
§ 4º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de 
que trata este artigo incidirá sobre o valor de que trata o art. 8º. 
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Art. 10. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário e o 
adicional noturno não são computados para a concessão de 
nenhuma outra vantagem remuneratória, inclusive gratificação 
natalina (décimo terceiro salário). 
 
Art. 11. É vedado o pagamento de adicional por hora extra ou 
adicional noturno ao empregado ocupante de cargo de confiança, 
quando o salário pelo cargo de confiança, compreendendo a 
gratificação, se houver, for inferior ao valor do salário efetivo 
acrescido de 40% (quarenta por cento). 
 
Art. 12. Observados os art. 2º, 3º e 11 e respeitados os acordos 
coletivos vigentes ou sentenças normativas proferidas dissídios 
coletivos, o adicional por serviço extraordinário será pago aos 
empregados públicos de empresas públicas e sociedades de 
economia mista do Estado do Piauí com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor da hora normal. 
§ 1º O valor da hora normal será obtido pela divisão do valor do 
salário por: 
I - 220 (duzentos e vinte), para empregados que possuam jornada 
semanal de 44 (quarenta e quatro) horas; 
II - 150 (cento e cinquenta), para empregados que tenham jornada 
semanal de 30 (trinta) horas. 
§ 2º Do valor do salário são excluídas apenas as verbas de 
natureza indenizatória,incluindo-se inclusive o adicional de 
periculosidade e o adicional noturno, na forma das Súmulas 131 e 
60 do TST. 
§ 3º O valor da hora extra será obtido pela multiplicação do valor 
da hora normal, encontrada na forma do § 1 º deste artigo, por 1,5 
(um e meio). 
§ 4º O valor do adicional prestação de serviço extraordinário será 
encontrado pela a multiplicação do número de horas efetivamente 
trabalhadas além do horário normal pelo valor encontrado na 
forma do § 3º deste artigo. 
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Art. 13. Aplicando no que couber o art. 12 deste Decreto, na 
Empresa de Gestão de Recursos do Estado – EMGERPI, o 
adicional por horas extras será pago com base nos seguintes 
percentuais sobre a hora normal: 
I - para empregados da Agência de Tecnologia da Informação do 
Piauí – ATI (antiga PRODEPI – Empresa de Informática e 
Processamento de Dados do Estado): 
a) 50% (cinquenta por cento) para serviço extraordinário de 
segunda a sexta-feira; 
b) 100% (cem por cento) para serviço extraordinário nos sábados, 
domingos e feriados. 
II - para empregados da Agência de Desenvolvimento 
Habitacional do Piauí – ADH 
(antiga COHAB - Companhia de Habitação do Piauí): 
a) 80% (oitenta por cento) para serviço extraordinário de segunda 
a sexta-feira; 
b) 100% (cem por cento) para serviço extraordinário nos sábados, 
domingos e feriados. 
§ 1º No caso do inciso I do caput deste artigo, o valor da hora 
extra será obtido pela multiplicação do valor da hora normal, 
encontrada na forma do art. 12, por: 
I - 1,5 (um e meio) para serviço extraordinário de segunda a 
sexta-feira; 
II - 2 (dois) para serviço extraordinário aos sábados, domingos e 
feriados. 
§ 2º No caso do inciso II do caput deste artigo, o valor da hora 
extra será obtido pela multiplicação do valor da hora normal, 
encontrada na forma do art. 12, por: 
I - 1,8 (um vírgula oito) para serviço extraordinário de segunda a 
sexta-feira; 
II - 2 (dois) para serviço extraordinário aos sábados, domingos e 
feriados. 
§ 3º O valor do adicional prestação de serviço extraordinário será 
encontrado pela a multiplicação do número de horas efetivamente 
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trabalhadas além do horário normal pelo valor encontrado na 
forma dos §§ 2º e 3º deste artigo, conforme o caso. 
 
Art. 14. Respeitados os arts. 2º, 3º e 11 e os acordos coletivos 
vigentes ou sentenças normativas prolatadas em dissídios 
coletivos, o serviço noturno prestado entre 22 (vinte e duas) horas 
de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte terá remuneração 
com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora 
normal. 
§ 1º O valor da hora normal será obtido pela divisão do valor do 
salário por: 
I - 220 (duzentos e vinte), para empregados que possuam jornada 
semanal de 44 (quarenta e quatro) horas; 
II - 150 (cento e cinquenta), para empregados que tenham jornada 
semanal de 30 (trinta) horas. 
§ 2º Do valor do salário são excluídas apenas as verbas de 
natureza indenizatória, incluindo-se inclusive o adicional de 
periculosidade e o adicional noturno, na forma das Súmulas 131 e 
60 do TST. 
§ 3º O valor da hora noturna será obtido pela multiplicação do 
valor da hora normal, encontrada na forma do § 1 º deste artigo, 
por 1,2 (um vírgula dois). 
§ 4º O número de horas noturnas será calculado considerando 
cada hora como tendo 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 
segundos. 
§ 5º Observado o § 4º deste artigo, o valor do adicional noturno 
devido será encontrado pela a multiplicação do número de horas 
noturnas efetivamente trabalhadas pelo 
valor encontrado na forma do § 3º deste artigo. 
§ 6º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que 
trata este artigo incidirá sobre o valor de que tratam os arts. 12 ou 
13 deste Decreto, conforme o caso. 
Art. 15. Para empregados públicos, o adicional por serviço 
extraordinário, habitualmente prestado, integra o cálculo da 
gratificação natalina (décimo terceiro salário). 
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Art. 16. Fica vedada a assinatura de acordo ou convenção 
coletiva, prevendo o pagamento por serviço extraordinário ou por 
serviço noturno em percentuais superiores aos estabelecidos para 
os servidores públicos estatutários do Estado do Piauí. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17. Os dirigentes de entidades da administração indireta 
ficam obrigados a informar a Secretaria de Administração o 
fim do prazo de vigência de acordos coletivos de trabalho que 
imponham o pagamento de serviço extraordinário ou noturno 
em percentuais superiores ao mínimo estabelecido por lei. 
 
Art. 18. A partir da vigência deste Decreto, a Administração não 
poderá permitir a prestação de serviços extraordinários por mais 
de 2 (duas) horas por jornada diária, devendo, conforme o caso, 
fazer a compensação de horários. 
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 26 de maio de 2011. 
 
GOVERNADOR DO ESTADO 
 SECRETÁRIO DE GOVERNO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 14.892, DE 11 DE JULHO DE 2012- 
PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 
130, DE 12/07/2012. 

 
 

Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e de 
transporte aos servidores civis do Estado do Piauí. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos V e XIII do art. 102 da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 – 
Estatuto dos Servidores Públicos: 
 
CONSIDERANDO a natureza indenizatória da ajuda de custo nos 
termos do art. 45, I, da Lei Complementar estadual n. 13/1994; 
 
CONSIDERANDO que as indenizações não se incorporam ao 
vencimento, subsídio ou proventos, na forma do § 1º do art. 43 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994; 
 
CONSIDERANDO que, por força do § 3º do art. 41 e do § 
1º do art. 43 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, as 
indenizações não compõe a remuneração para cálculo de 
qualquer outra vantagem remuneratória, seja adicional, gratificação 
ou outra indenização; 
 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 75 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o pagamento 
de indenização a servidor no gozo de qualquer licença ou que 
esteja afastado do efetivo exercício do cargo; 
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CONSIDERANDO que o § 3º do art. 100 da Lei Complementar n. 
13/1994 veda que o órgão ou entidade de origem pague 
indenização a servidores cedidos ou postos à disposição; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o que dispõem os arts. 46 a 50 da Lei 
Complementar n. 13/1994, 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Os servidores civis do Estado do Piauí que, no interesse da 
administração, for mandado servir em nova sede, com mudança 
de domicílio em caráter permanente, conceder-se-á: 
 
- ajuda de custo, para atender às despesas de viagem, mudança e 
instalação na nova sede; 
II- transporte, inclusive para seus dependentes, 
preferencialmente por via aérea quando a nova sede for em outra 
unidade da federação; 
III- transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus 
dependentes. 
§ 1º À família do servidor que falecer na nova sede são 
asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de 
origem, dentro do prazo de um ano, contado do óbito. 
§ 2º Quando o deslocamento for para nova sede no Estado do 
Piauí, será por via rodoviária o transporte do servidor, dos seus 
dependentes, do mobiliário e bagagens. 
 
Art. 2º Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se 
deslocarem para a nova sede em caráter permanente, em virtude 
de: 
I -  remoção de ofício;  
II - redistribuição; e 
III - cessão ou disposição para o exercício de cargo em comissão 
ou função comissionada com mudança de sede. 
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Art. 3º O disposto no artigo 1º aplica-se, igualmente, ao 
servidor nomeado para os cargos de Secretário de Estado e 
demais cargos em comissão, quando implicar exercício em nova 
sede em caráter permanente e no caso do seu retorno para a 
sede anterior, quando exonerado de ofício. 
§ 1º É facultado ao servidor requisitado para o exercício dos 
cargos em comissão de que trata este artigo optar pela ajuda de 
custo em valor equivalente à remuneração integral do respectivo 
cargo. 
§ 2º Caberá ao órgão em que tiver exercício o servidor nomeado 
para os cargos de que trata este artigo efetuar o pagamento da 
ajuda de custo. 
 
Art. 4º A ajuda de custo será calculada com base na remuneração 
devida ao servidor no mês em que ocorrer o deslocamento 
permanente para a nova sede e não poderá exceder à importância 
correspondente a três meses de remuneração, observado o 
seguinte: 
 I- para deslocamento para nova sede localizada no Estado: 
a)meia remuneração para o beneficiário que perceba acima R$ 
6.000,00 (seis mil reais) e possua até dois dependentes; 
b)uma remuneração para o beneficiário que perceba até R$ 
6.000,00 (seis mil reais) e possua até dois dependentes; 
c)uma remuneração e meia para o beneficiário que receba 
acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e possua mais de dois 
dependentes; 
d)duas remunerações para o beneficiário que tenha remuneração 
de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) e mais de dois dependentes; 
I- para deslocamento para nova sede em outra unidade da 
federação: 
a)-uma remuneração para o beneficiário que perceba acima R$ 
6.000,00 (seis mil reais) e possua até dois dependentes; 
b)uma remuneração e meia para o beneficiário que perceba até R$ 
6.000,00 (seis mil reais) e possua até dois dependentes; 
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c)duas remunerações e meia para o beneficiário que perceba 
acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e possua mais de dois 
dependentes; 
d)três remunerações para o beneficiário que tenha remuneração 
de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) e mais de dois dependentes. 
Parágrafo único. A ajuda de custo será calculada com base na 
remuneração percebida pelo servidor no mês em que ocorrer o 
deslocamento em caráter permanente para a nova sede, não 
podendo ser computada para sua concessão: 
I- qualquer vantagem indenizatória, tais como, dentre outras, 
diária, ajuda de transporte, auxílio-alimentação ou vale-
transporte; 
II- adicional noturno, a gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário ou qualquer outra vantagem condicionada a 
efetiva prestação do serviço. 
 
Art. 5º O servidor que, atendido o interesse da Administração, 
utilizar condução própria no deslocamento para a nova sede, 
fará jus à indenização da despesa do transporte, que comprovar 
documentalmente. 
Parágrafo único. Quando os dependentes do servidor não se 
utilizarem do meio de deslocamento previsto neste artigo, a 
repartição fornecerá passagens rodoviárias ou aéreas para os 
que, comprovadamente, se utilizarem destes meios. 
 
Art. 6º No transporte de mobiliário e bagagem referidos no art. 
1º, será observado o limite máximo de doze metros cúbicos ou 
4.500kg por passagem inteira, até duas passagens, acrescido de 
três metros cúbicos ou novecentos quilogramas por passagem 
adicional, até três passagens. 
Parágrafo único. Compreende-se como mobiliário e bagagem os 
objetos que constituem os móveis residenciais e bens pessoais do 
servidor e de seus dependentes. 
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Art. 7º O pedido de concessão de ajuda de custo deverá ser 
instruído com documentos que comprovem a efetiva mudança 
de sede em caráter permanente, tais como escritura e registro de 
imóveis localizado na nova sede, contrato de locação de imóvel na 
nova sede com contas de água, luz ou energia, dentre outros. 
Parágrafo único. As despesas decorrentes de transporte do 
servidor e de seus dependentes, de mobiliário e de bagagem 
serão diretamente custeadas pela Administração, sujeitas às 
normas gerais da despesa, inclusive processo licitatório, se 
necessário. 
 
Art. 8º Não será concedida ajuda de custo ou transporte ao servidor 
que: 
I- em razão do serviço, deslocar-se transitoriamente da sede, 
mesmo que por período superior a 30 (trinta) dias; 
II- já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, no período 
de 12 (doze) meses imediatamente anterior, ressalvada a hipótese 
de retorno de ofício a sede anterior, na forma do caput do art. 3º 
deste Decreto. 
III- passar a ter exercício em nova sede, em razão de remoção a 
pedido ou de posse e exercício em cargo em virtude de aprovação 
em concurso público; 
IV- afastar-se do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato 
eletivo ou de disposição a outro poder ou ao Ministério Público; 
V- estiver no gozo de qualquer licença ou afastado do exercício do 
cargo; Parágrafo único. É também vedado: 
VI- o pagamento de ajuda de custo a servidor inativo ou a 
pensionista; 
VII- o duplo pagamento de ajuda de custo, a qualquer tempo, no 
caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a 
condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 
 
Art. 9º Será restituída a ajuda de custo, considerando-se, 
individualmente, o servidor e cada dependente quando não se 
efetivar o deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias, 
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contados da concessão, observado o disposto no §§ 3º e 4º do 
art. 42 da Lei Complementar n. 13, de 3 de janeiro de 1994. 
 
Art. 10. São considerados dependentes do servidor para os efeitos 
deste Decreto:  
I - o cônjuge ou companheiro legalmente equiparado; 
II- o filho de qualquer condição ou enteado, bem assim o menor 
de quem tenha a tutela. 
III- os pais, desde que, comprovadamente, vivam à suas expensas. 
Parágrafo único. Atingida a maioridade, os dependentes referidos 
no inciso II perdem essa condição, exceto nos casos de:  
I - filho inválido; e 
II - estudante de nível superior, menor de vinte e um anos, que 
não exerça atividade remunerada. 
 
Art.  11.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  
publicação,  revogadas  as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 11 de JULHO de 
2012 
 
 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 14.910, DE 03 DE AGOSTO DE 2012 - 
PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 
146, DE 03/08/2012. 

 
 

Dispõe sobre a concessão de diárias a militares, 
servidores públicos e empregados públicos do 
Poder Executivo estadual e dá outras 
providências. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos V e XIII do art. 102 da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 – 
Estatuto dos Servidores Públicos, e na Lei estadual n. 5.378, de 
10 de fevereiro de 2004 – Código de Vencimentos da Polícia 
Militar, 
 
CONSIDERANDO a natureza indenizatória das diárias nos 
termos do art. 45, II, da Lei Complementar estadual n. 13/1994 e 
do art. 21, I, da Lei estadual n. 5.378/2004; 
 
CONSIDERANDO que as indenizações não se incorporam ao 
vencimento, subsídio ou proventos, na forma do § 1º do art. 
43 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 e do parágrafo 
único do art. 21 da Lei estadual n. 5.378/2004; 
 
CONSIDERANDO que, por força do § 3º do art. 41 e do § 
1º do art. 43 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 e do art. 
3º, c/c parágrafo único do art. 21 da Lei estadual 
5.378/2004, as indenizações não compõem a remuneração para 
cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória, seja 
adicional, gratificação ou outra indenização; 
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CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 75 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994 e o art. 22 da Lei 
estadual n. 5.378/2004 somente permitem o pagamento de 
diárias pelo efetivo exercício das atribuições do cargo, 
proibindo o pagamento de indenização a servidor ou militar 
no gozo de qualquer licença ou que esteja afastado do 
efetivo exercício do cargo; 
 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 100 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994 veda que o órgão ou entidade de origem 
pague indenização a servidores cedidos ou postos à disposição; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o que dispõem os arts. 51 a 53 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994 e os arts. 22 a 25 da Lei 
estadual n. 5.378/2004, 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão de diárias a 
militares, servidores públicos estatutários e a empregados 
públicos da Administração estadual, direta e indireta, incluídas 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
 
Art. 2º Os militares, servidores públicos, empregados públicos e 
os agentes políticos que, em caráter eventual ou transitório, e no 
interesse do serviço, deslocarem-se da localidade onde têm 
exercício para outro ponto do território estadual, nacional ou 
estrangeiro, farão jus à percepção de diárias. 
§ 1º Se houver afastamento da sede onde tem exercício, ao 
policial militar freqüentando Curso Superior de Polícia Militar, 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Habilitação de 
Oficiais, Curso de Formação de Oficiais, Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos, e Curso de Formação de 
Sargentos, nas diversas Unidades-Escola fora do Estado, serão 
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pagas diárias do respectivo posto ou graduação, desde que não 
seja facultada hospedagem e alimentação gratuitas. 
§ 2º Também farão jus às diárias especificadas no caput os 
colaboradores eventuais, que são assim considerados: 
I- pessoas que, não possuindo vínculo com a Administração 
Pública Estadual, e que não estejam formalmente prestando 
serviço técnico-administrativo de forma  continuada, forem 
convidadas a prestar algum tipo de colaboração, no Estado, em 
caráter transitório ou eventual, a serviço de órgão ou entidade, 
observado o interesse público, desde que devidamente 
justificada a necessidade pela autoridade competente; 
II- pessoa não servidora pública, designada pelo Governador do 
Estado, por indicação, para missão oficial no exterior; 
§ 3º Para a concessão de diárias de que trata o § 2º será 
observada a qualificação profissional do colaborador eventual, 
utilizando-se os valores das classes previstas nos Anexos I e II 
deste Decreto. 
 
Art. 3º As diárias serão concedidas por dia de afastamento 
da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor por 
despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção 
urbana. 
§ 1º O militar, servidor ou empregado público fará jus somente à 
metade do valor da diária nos seguintes casos: 
I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;  
II - no dia do retorno à sede de serviço; 
II- quando a Administração Pública direta ou indireta de qualquer 
esfera federativa, instituições privadas ou organismo 
internacional custear, por meio diverso, as despesas de 
alimentação e pousada; 
IV- quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente ao 
Estado do Piauí, a Municípios, outros Estados ou à União ou a 
entidades da administração indireta de qualquer um deles; ou 
V- quando designado para compor equipe de apoio às viagens 
do Governador do Estado. 
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§ 2º Não será devido o pagamento de diária quando o 
Estado, a União, outros Estados, entidades de qualquer deles ou 
organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 
coopere custear as despesas com pousada, alimentação e 
locomoção urbana. 
§ 3º Não se aplica o disposto no inciso V, do § 1º, do art. 3º, 
aos integrantes do Cerimonial do Governo do Estado do Piauí, 
da Superintendência de Articulação da Gestão Governamental, 
da Coordenaria de Comunicação Social do Estado e de 
eventual equipe de apoio operacional constituída para esse fim. 
(§ 3º acrescentado pelo Decreto 14.964, de 25/10/2012.) 
 
Art. 4º Os valores das diárias serão diferenciados em razão dos 
cargos e da natureza, do local e das condições do serviço. 
§ 1º os valores das diárias, dentro ou fora do Estado, são os 
constantes das Tabelas do anexo I deste Decreto. 
§ 2º Os valores das diárias no exterior são os constantes do 
Anexo II deste Decreto, que serão pagos em dólares norte-
americanos, ou, por solicitação do servidor, por seu valor 
equivalente em moeda nacional ou em euros. 
§ 3º Os valores pagos a títulos de diárias não são computados 
para efeito de teto de remuneração, não incidindo sobre elas 
contribuição previdenciária para o regime próprio de 
previdência social do Estado do Piauí, nem imposto de renda. 
 
Art. 5º Nos casos em que o militar, servidor ou empregado 
público se afastar da sede do serviço acompanhando, Secretário 
de Estado ou autoridade superior, Dirigente de entidade da 
administração indireta e titular de cargo de Direção e 
Assessoramento Superior - DAS, na qualidade de assessor, 
ajudante-de-ordem ou assistente, fará jus a diárias no mesmo 
valor atribuído à autoridade acompanhada. 
Parágrafo único Na hipótese do servidor se afastar da sede na 
qualidade de representante do titular do órgão ou da entidade, 
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fará jus a diárias no mesmo valor devido à autoridade 
representada. 
 
Art. 6º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, 
após autorização do Secretário de Estado ou Dirigente do órgão 
ou entidade a que pertence o militar, servidor ou empregado 
público, exceto nas situações a seguir, a critério da autoridade 
concedente: 
I- situações de urgência ou de exiguidade de tempo, 
devidamente caracterizadas, quando poderão ser processadas no 
decorrer do afastamento. 
II- quando o afastamento compreender período superior a quinze 
dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério 
da Administração. 
§ 1º As viagens a serviço para o exterior, só poderão ser 
autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. 
§ 2º É facultado aos Secretários de Estado e autoridades 
equivalentes, bem como aos dirigentes de entidades da 
administração indireta, autorizar a liberação de diárias para 
custear suas despesas de deslocamento da sede para outro ponto 
do território nacional. 
§ 3º As propostas de concessão de diárias, quando o 
afastamento iniciar-se em sextas-feiras, bem como os que 
incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente 
justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo 
ordenador de despesas, a aceitação da justificativa. 
§ 4º Quando o afastamento se estender por tempo superior ao 
previsto, o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes 
ao período prorrogado, desde que autorizada sua prorrogação. 
§ 5º Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais 
alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, 
quando não autorizados ou determinados pela administração. 
 
Art. 7º O total das diárias atribuídas a militar, servidor ou 
empregado público não poderá exceder de 180 (cento e 
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oitenta) por ano, salvo em casos especiais, previamente 
autorizados pelo Governador do Estado. 
 
Art. 8º Não haverá o pagamento de diárias: 
I- a inativo, pensionista, estagiário, empregados de empresas de 
terceirização ou a qualquer pessoa que não integre os quadros 
de pessoal do Estado do Piauí, ressalvado o disposto no § 2º 
do art. 2º deste Decreto; 
II- durante afastamentos, licenças, férias ou qualquer período 
em que não haja efetiva prestação de serviço; 
III- quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo Município; 
IV- quando o deslocamento temporário não acarretar despesa 
de alimentação ou hospedagem; 
V- nos casos em que o deslocamento da sede constituir 
exigência permanente do cargo ou emprego público. 
Parágrafo único O servidor não poderá, em hipótese alguma, 
receber diárias provenientes de mais de uma fonte pagadora 
referente ao mesmo período concessivo. 
 
Art. 9º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, 
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente 
aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 1º Se o servidor retornar à sede em prazo menor do que o 
previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas 
em excesso, no mesmo prazo estabelecido neste artigo. 
§ 2º O servidor que não efetuar a devolução das diárias no 
prazo estabelecido, comprovado dolo, ficará inabilitado a receber 
novas diárias e sujeito à punição disciplinar. 
 
Art. 10. O servidor que receber diárias indevidamente, será 
obrigado a restituir, de uma só vez, a importância recebida, 
ficando sujeito a punição disciplinar se não o fizer, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade e aplicação das 
penalidades cabíveis, na forma da lei, aos demais agentes 
responsáveis pelo pagamento indevido. 
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Art. 11. Ficam instituídos os formulários “Requisição de 
Diárias” e “Relatório de Viagem”, conforme os modelos 
padronizados, respectivamente, nos Anexos III e IV deste 
Decreto. 
 
Art. 12. A comprovação do deslocamento deverá ser feita no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do término do 
período de afastamento através do “Relatório de Viagem”, 
acompanhado dos documentos seguintes: 
I- bilhete de passagem, cartão de embarque, ou congênere; ou 
II- nota fiscal de despesas com hospedagem ou alimentação, ou 
congênere; ou  
III - cópia de certificado de participação em eventos. 
§ 1º Excepcionalmente, havendo impossibilidade de 
apresentação dos documentos acima descritos, o servidor deverá 
justificar o motivo, no Relatório de Viagem. 
§ 2º A falta de comprovação do deslocamento no prazo previsto, 
inabilita o servidor a receber novas diárias, salvo em casos 
excepcionais, de comprovado interesse público e devidamente 
justificado pelo chefe imediato. 
 
Art. 13. Em qualquer caso, a concessão de diárias fica 
condicionada à existência de dotação orçamentária e à 
disponibilidade de recursos financeiros no exercício em que 
ocorrer o afastamento. 
§ 1º No caso de militares, servidores ou empregados públicos 
cedidos ou postos a disposição, o pagamento de diárias cabe ao 
órgão ou entidade cessionária. 
§ 2º A despesa anual a ser empenhada com diárias e passagens, no 
âmbito dos órgãos e entidades, deverá observar os limites a 
serem estabelecidos, anualmente, por ato do Secretário de 
Fazenda. 
§ 3º Quando o período de afastamento se estender até o exercício 
seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou. 
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Art. 14. A autoridade que autorizar diárias em desacordo 
com as normas estabelecidas neste Decreto responderá, 
solidariamente com o servidor, pela reposição da importância 
indevidamente paga. 
 
Art. 15. Respeitados os acordos coletivos vigentes ou 
sentenças normativas proferidas em dissídios coletivos, os 
valores previstos neste Decreto aplicam-se as empresas públicas 
e sociedades de economia mista. 
Parágrafo único. Fica vedada a assinatura de acordo ou convenção 
coletiva, prevendo o pagamento de diárias em valores 
superiores aos estabelecidos para os servidores públicos 
estatutários do Estado do Piauí de igual classe, na forma da Tabela 
I do Anexo I. 
 
Art. 16. Os valores pagos a título de diárias serão publicados 
no Portal da Transparência do Estado do Piauí. 
 
Art. 17. Cabe à Controladoria-Geral do Estado e aos demais 
órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, e 
adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e 
dos servidores que praticarem atos em desacordo com as 
disposições nele contidas. 
 
Art. 18. A Secretaria de Administração e a Controladoria-
Geral do Estado ficam autorizadas a emitir instruções 
normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto. 
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
n. 11.422, de 24 de junho de 2004, e o Decreto n. 12.807, de 
15 de outubro de 2007. 
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PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 03 de 
AGOSTO de 2012 

 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO  

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

ANEXO I 
TABELA I 

SERVIDORES E EMPREGADOS 
ANEXO II 
TABELA II 

MILITARES DO ESTADO 
Valores das Diárias em Dólares 

ANEXO III 
FORMULÁRIO REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 

ANEXO IV 
RELATÓRIO DE VIAGEM 
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DECRETO Nº 14.911, DE 03 DE AGOSTO DE 2012-- 
PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 
146, DE 03/08/2012. 

 
 
Dispõe sobre a concessão de auxílio-transporte 
a servidores públicos estaduais e a estagiários e 
determina o seu pagamento em pecúnia. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos V e XIII do art. 102 da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 – 
Estatuto dos Servidores Públicos, 

 
CONSIDERANDO a natureza indenizatória do auxílio-
transporte nos termos do art. 54-A da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei Complementar 
estadual n. 84, de 7 de maio de 2007; 

 
CONSIDERANDO que as indenizações não se incorporam 
ao vencimento, subsídio ou proventos, na forma do § 1º do art. 
43 da Lei Complementar estadual n. 13/1994; 

 
CONSIDERANDO que, por força do § 3º do art. 41 e do § 1º 
do art. 43 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, as 
indenizações não compõem a remuneração  para cálculo de 
qualquer outra vantagem remuneratória, seja adicional, 
gratificação ou outra indenização; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 75 
da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
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pagamento de indenização a servidor no gozo de qualquer 
licença ou que esteja afastado do efetivo exercício do cargo; 

 
CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 54-A da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994 veda o pagamento de 
auxílio-transporte a servidor que, por força de lei específica, 
possua gratuidade no transporte coletivo; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 100 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994 veda que o órgão ou 
entidade de origem pague indenização a servidores cedidos ou 
postos à disposição; 

 
CONSIDERANDO o entendimento jurídico da Procuradoria-
Geral do Estado exarado no Despacho PGE/CJ, de 
16/09/2009, e no Parecer PGE/CJ nº 1.065/2011, de 
16/11/2011, 

 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão de auxílio-
transporte em pecúnia a servidores públicos civis do Estado 
do Estado do Piauí, de suas autarquias e de fundações 
públicas, inclusive a ocupantes de cargo em comissão e função 
de confiança e a estagiários. 

 
Art. 2º O auxílio-transporte, de natureza jurídica indenizatória 
e concedido em pecúnia na folha de pagamento, destina-se 
ao custeio parcial de despesas realizadas com transporte 
coletivo municipal, nos deslocamentos de suas residências para 
os locais de trabalho e vice-versa, excetuados aqueles 
realizados nos deslocamentos em intervalos parar epouso ou 
alimentação, durante a jornada de trabalho, e aqueles 
efetuadas com transporte seletivos ou especiais. 
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§ 1º É vedada a incorporação do auxílio-transporte aos 
vencimentos, ao subsídio, à remuneração, ao provento ou à 
pensão. 
§ 2º O auxilio-transporte não será considerado para fins de 
incidência de imposto de renda ou de contribuição para o 
regime geral ou regime próprio de previdência do Estado e 
planos de assistência à saúde. 

 
Art. 3º O valor do auxílio-transporte resultará da 
correspondência estabelecida entre o valor diário total da 
despesa realizada com transporte coletivo municipal, 
multiplicada por vinte e dois dias úteis, observado o desconto 
de seis por cento: 
(Caput com redação dada pelo Decreto 15.011, de 05/12/2012) 
I- do vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, 
ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza 
especial; 
II- do vencimento do cargo em comissão ou de natureza 
especial, quando se tratar de servidor que não ocupe cargo 
efetivo; 
III- da bolsa de estagiário. 
Parágrafo único.Revogado pelo Decreto 15.011, de 
05/12/2012. 

 
Art. 4º A concessão de auxílio-transporte é restrita ao 
servidor cuja remuneração não exceda a importância de: 
(Caput com redação dada pelo Decreto 15.011, de 
05/12/2012). 
I - R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), no caso ter jornada 
legal de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e 
desempenhe as atribuições próprias do cargo. 
(Inciso I alterado pelo Decreto n. 15.476, de 06/12/2013) 
II - R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinqüenta reais), caso tenha 
fixada jornada semanal de trabalho inferior a 40 (quarenta) 
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horas. (Inciso II alterado pelo Decreto n. 15.011, de 
05/12/2012) 
§ 1º Aplica-se ao inciso II do caput ao servidor que tenha 
jornada legal de quarenta horas semanais, mas esteja 
efetivamente submetido à jornada semanal inferior por se 
encontrar afastado das funções próprias do cargo, no 
desempenho de funções administrativas. 
(§ 1º acrescentado pelo Decreto 15.011, de 05/12/2012,) 
§ 2º Para efeito de concessão de auxílio-transporte, considera-se 
remuneração o vencimento acrescido das vantagens de 
caráter permanente e da gratificação por condições especiais 
de trabalho. 
(§ 2º acrescentado pelo Decreto 15.011, de 05/12/2012)  

Art. 5º Para a concessão do auxílio-transporte, o servidor deverá 
apresentar ao órgão ou à entidade responsável pelo pagamento 
declaração contendo: 
I - valor  diário da despesa realizada com transporte coletivo, 
nos termos do art. 1º ; 
II- endereço residencial; 
III-percursos e meios de transportes mais adequados ao seu 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa; 
IV- no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a opção 
facultada ao servidor ou empregado pela percepção do auxílio-
transporte no deslocamento trabalho-trabalho em substituição ao 
trabalho residência. 
§ 1º A declaração deverá ser atualizada  pelo servidor 
sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que 
fundamentam a concessão do benefício. 
§ 2º Na hipótese de que trata o inciso IV, é vedado o cômputo 
do deslocamento residência-trabalho para fins de pagamento 
do benefício em relação ao cargo ou emprego da segunda 
jornada de trabalho. 
§ 3º A autoridade que tiver ciência de que o servidor 
apresentou informação falsa deverá apurar de imediato, por 
intermédio de processo administrativo disciplinar, a 
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responsabilidade do servidor, com vistas à aplicação da 
penalidade administrativa correspondente e reposição ao 
erário dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

 
Art. 6º Não haverá a concessão de auxílio-transporte: 
I- a inativo, pensionista, empregados de empresas de 
terceirização ou a qualquer pessoa que não integre os 
quadros de pessoal do Estado do Piauí, ressalvado a 
concessão a estagiários, na forma prevista no art. 12 da 
Lei federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008; 
II-durante afastamentos, licenças, férias ou qualquer período 
em que não haja efetiva prestação de serviço; 
III- a servidor que, por força de lei específica, possua 
gratuidade no transporte coletivo. 

 
Art. 7º No prazo máximo de cento e oitenta dias, a contar da 
publicação deste Decreto, os órgãos e as entidades da 
administração pública e fundacional deverão promover o 
pagamento do auxílio-transporte em pecúnia. 
Caput com redação dada pelo Decreto 15.011, de 05/12/2012, 
publicado no DOE nº 227, de 05/12/2012, p. 17. 
Parágrafo único. Observado o prazo estabelecido neste 
artigo, o pagamento inicial do auxílio-transporte em pecúnia 
somente será efetuado após a apresentação da declaração de 
que trata o art. 5º deste Decreto. 

 
Art. 8º Os órgãos e as entidades de que trata o artigo anterior 
deverão rever, até o mês subseqüente ao da adoção do 
pagamento do auxílio-transporte em pecúnia, os valores dos 
contratos de prestação de serviços de terceiros dos quais 
decorram despesas relacionadas, direta ou indiretamente, com 
aquisição, transporte, guarda e distribuição de vale-transporte. 
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Art. 9º Os servidores envolvidos em atividades relacionadas 
com a aquisição, transporte, guarda e distribuição de vale-
transporte passarão a exercer as atividades inerentes aos seus 
cargos, prioritariamente, em unidades de atendimento ao 
público ou relacionadas com a atividade-fim do órgão ou da 
entidade em que estejam lotados. 

 
Art. 10. No caso de servidores ou empregados públicos 
cedidos ou postos a disposição, o auxílio-transporte será 
custeado pelo órgão ou entidade cessionária. 

 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto n. 11.057, de 4 de junho de 2003; Decreto 
11.420, de 24 de junho de 2004; Decreto n. 11.807, de 13 
de julho de 2005; e o Decreto13.163, de 15 de julho de 2008. 

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 03 de AGOSTO de 
2012  

 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO  

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.085, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Regulamenta a cessão e disposição de 
servidores públicos e militares do 
Estado do Piauí e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos, 
 
CONSIDERANDO que cabe a lei da União, Estados e 
Municípios disciplinar os consórcios e convênios de 
cooperação, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 
bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos, por força do que dispõe o art. 241 da Constituição 
Federal e art. 262 da Constituição do Estado; 
 
CONSIDERANDO que a cessão e a disposição de servidores 
estão disciplinadas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Estado e por outras leis estaduais específicas; 
 
CONSIDERANDO que a cessão ou disposição é ato de 
competência privativa do Governador ou chefe de Poder e 
sempre ocorre com ônus para o órgão ou entidade cessionária, 
nos termos do § 2º do art. 100 da Lei Complementar estadual 
n. 13/1994, na redação dada pela Lei estadual n. 6.290, de 19 
de dezembro de 2012; 
 
CONSIDERANDO que, em qualquer caso, o servidor cedido ou 
posto à disposição tem de optar entre o subsídio ou 
vencimento do seu cargo efetivo ou vencimento do cargo 
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em comissão, conforme o § 4º do art. 100 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 
 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 100 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994 veda que o órgão ou 
entidade de origem pague a servidores cedidos ou postos à 
disposição diárias, ajuda de custo, auxílio-alimentação e 
quaisquer outras indenizações, bem como vantagens cuja 
percepção dependa da efetiva prestação de serviço, tais como 
adicional noturno e gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário ou qualquer outra vantagem de igual natureza; 
 
CONSIDERANDO que a cessão ou disposição de servidor 
que acumule cargos ou empregos públicos, somente pode 
ocorrer com a opção por uma das remunerações por cargo 
efetivo, quando não houver o efetivo exercício de ambos os 
cargos efetivos. 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º A cessão e a disposição de servidor público estadual e 
de militar do Estado do Piauí será disciplinada na forma deste 
Decreto. 
Parágrafo único. Aplicam-se as regras deste Decreto aos 
empregados públicos de empresas públicas ou sociedades de 
economia mista do Estado do Piauí. 
 
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I-cessão: autorização de afastamento do servidor público para 
ter exercício em outro órgão ou entidade dentro do próprio 
Poder, exclusivamente para o exercício de cargo em comissão; 
II-disposição: a autorização de afastamento do servidor público 
para ter exercício em órgão pertencente a outro poder ou no 
âmbito do próprio Poder. 
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III- requisição: ato irrecusável, que implica a transferência do 
exercício do servidor ou empregado, sem alteração da lotação 
no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração ou salário 
permanentes, inclusive encargos sociais, abono pecuniário, 
gratificação natalina, férias e adicional de um terço; 
IV- reembolso: restituição ao cedente das parcelas da 
remuneração ou salário, já incorporadas à remuneração ou 
salário do cedido, de natureza permanente, inclusive encargos 
sociais; 
V- cessionário: o órgão ou entidade onde o servidor irá exercer 
suas atividades;  
VI- cedente: o órgão ou entidade de origem e lotação do servidor 
cedido. 
 
Art. 3° O servidor poderá ser cedido ou colocado à 
disposição para ter exercício em órgão ou entidade dos 
Poderes da União, do Estado e dos Municípios do Estado do 
Piauí, nas seguintes hipóteses: 
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  
II - em casos previstos em leis estaduais específicas. 
Parágrafo único. É vedada a cessão ou disposição de servidores 
estaduais ou militares do Estado a: 
I- a Municípios de outros Estados, exceto para municípios 
que integrem a Região Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina; 
II- com ônus para o órgão ou entidade cedente, ressalvados os 
casos previstos neste Decreto. 
 
Art. 4º As cessões e disposições serão concedidas pelo prazo de 
1 (um) ano, prorrogável por necessidade de serviço. 
Parágrafo único. Não se aplica o prazo do caput: 
I- aos servidores que estavam exercendo cargo na Defensoria 
Pública do Estado na data da vigência da Lei Complementar 
estadual n. 59, de 30 de novembro de 2005, enquanto não for 
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realizado concurso público para preenchimento de cargos no 
órgão, na forma prevista no art. 109 dessa Lei Complementar; 
II- aos servidores da Secretaria de Educação pertencentes ao 
quadro do magistério cedidos ou postos à disposição da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI até 31 de dezembro de 
2002, para o desempenho de cargo técnico-administrativos, na 
forma do art. 2º da Lei estadual n. 5.780, de 23 de julho de 
2008, 
 
Art. 5º A cessão ou disposição compete privativamente ao 
Governador do Estado ou chefe de Poder e será com ônus 
remuneratório, acrescido dos respectivos encargos sociais, para o 
órgão ou entidade cessionária, quando ocorrer para a União ou 
para órgãos e entidades de outro Poder, para o Tribunal de 
Contas do Estado, para o Ministério Público do Estado ou 
para Municípios do Estado. 
§ 1º O ônus remuneratório poderá ser para o órgão ou 
entidade cedente no caso de cessão ou disposição para órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Piauí. 
§ 2º Não se aplica a previsão do caput deste artigo no caso de 
cessão ou disposição: 
I- de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado 
do Piauí - EMGERPI a órgãos e entidades do Poder Executivo 
estadual, na forma do § 3º do art. 68-A da Lei Complementar 
estadual n. 28/2003, na redação que lhe deu a Lei Complementar 
estadual n. 101, de 29 de abril de 2008; 
II- de servidores do Estado ou empregados do Estado do Piauí a 
Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí 
S.A, por força do art. 6º, V, da Lei estadual n. 5.823, de 30 de 
dezembro de 2008; 
III- de servidores ocupantes de cargos dos grupos Agente 
Superior de Serviços e Agente Técnico de Serviços lotados no 
Hospital Getúlio Vargas na data de publicação da Lei 
Complementar estadual n. 108, de 12 de junho de 2008, 
para ter exercício no Hospital de Urgência de Teresina, na 
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forma do art. 22-A da Lei Complementar estadual n. 90, de 
26 de outubro de 2007, acrescentado pela Lei Complementar 
estadual n. 108/2008; 
IV- em outros casos previstos em leis estaduais específicas. 
§ 3º Na hipótese do inciso III do § 2º deste artigo, o ônus 
remuneratório do Estado do Piauí não compreende o 
pagamento de gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário, do adicional noturno, de plantões e indenizações. 
§ 4º Em situações específicas, o Governador do Estado 
deliberará sobre o ônus remuneratório das cessões e 
disposições para entidade educativa de interesse social e sem 
fim lucrativo, na forma prevista no art. 123 da Lei 
Complementar estadual n. 71, de 26 de julho de 2006. 
 
Art. 6º O órgão ou entidade cessionária arcará com o ônus da 
remuneração do servidor cedido, acrescido dos respectivos 
encargos sociais, inclusive contribuição previdenciária devida 
pelo Estado. 
§ 1º O valor a ser reembolsado será apresentado 
mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por 
parcela remuneratória e servidor, e o reembolso será efetuado 
no mês subseqüente na conta indicada pela Secretaria da 
Fazenda do Estado. 
§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º implicará o 
término da cessão, devendo o servidor cedido apresentar-se ao 
seu órgão de origem a partir de notificação pessoal expedida 
pelo órgão ou entidade cedente. 
§ 3º  Na hipótese do não  reembolso pelos cessionários, os 
órgãos ou as entidades cedentes do Poder Executivo estadual 
deverão adotar as providências necessárias para o retorno do 
servidor, mediante notificação. 
§ 4º O não-atendimento da notificação de que trata o caput 
implicará suspensão do pagamento da remuneração, a partir do 
mês subseqüente. 
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§ 5º O dirigente máximo do órgão ou entidade cedente é o 
responsável pela fiscalização mensal do reembolso e pelo 
cumprimento das determinações contidas neste artigo. 
 
Art. 7º Nos convênios de cooperação, firmados com 
Municípios do Estado, poderá ocorrer a transferência de 
servidores por permuta, sem necessidade de ressarcimento 
recíproco de remuneração, desde que sejam observadas as 
seguintes regras: 
I- igualdade no número de servidores transferidos 
reciprocamente, inclusive quanto ao número de professores e de 
servidores de outras categorias; 
II- na transferência recíproca de professores deve ser observada 
a correspondência de jornada de trabalho, de forma que para 
cada professor cedido ou posto à disposição de Município exista 
o mesmo número de professores de mesma jornada cedidos ao 
Estado; 
§ 1º A cessão ou disposição de professores e demais servidores 
estaduais a Municípios, exceto a Capital do Estado, observarão 
ainda os seguintes limites: 
I- para Municípios com coeficiente do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM de 0,6 (seis décimos) a 1,0 (um), até 3 
(três) servidores, sendo no máximo 2 (dois) professores; 
II- para Municípios com coeficiente do FPM de 1,2 (um vírgula 
dois) a 2,0 (dois), até 4 (quatro) servidores, sendo no máximo 3 
(três) professores; 
III- para Municípios com coeficiente do FPM de 2,2 (dois 
vírgula dois) até o último coeficiente, até 5 (cinco) servidores, 
sendo no máximo 4 (quatro) professores. 
§ 2º Nos casos em que não for possível permuta de igual 
número de servidores dos Municípios para o Estado, o 
Estado será compensado financeiramente pelos servidores 
excedentes que ceder ou puser à disposição dos Municípios. 
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§ 3º A cessão ou disposição de servidores estaduais para o 
Município de Teresina será disciplinada por ato próprio, 
aplicando-se o § 2º deste artigo. 
 
Art. 8º Nos convênios de cooperação, firmados com órgãos e 
entidades de outro Poder, para o Tribunal de Contas do Estado 
ou para o Ministério Público do Estado, poderá ocorrer a 
transferência de servidores por permuta, sem necessidade de 
ressarcimento recíproco de remuneração, desde que haja 
igualdade no número de servidores transferidos reciprocamente. 
Parágrafo único.  Nos casos em que não for possível permuta 
de igual número de servidores de outros Poderes, do 
Ministério Público ou do Tribunal de Contas para o Estado, o 
Estado será compensado financeiramente pelos servidores 
excedentes que ceder ou puser a disposição desses Poderes 
ou Órgãos. 
 
Art. 9º No caso de pagamento de remuneração pelo órgão ou 
entidade de origem, ao servidor cedido ou posto a disposição 
não serão pagas vantagens de natureza indenizatórias, tais 
como diária, ajuda de custo, ajuda de transporte, auxílio-
alimentação, vale-transporte, e também vantagens cuja 
percepção dependa da efetiva prestação de serviço, tais como 
adicional noturno e gratificação pela prestação de serviço 
extraordinário ou qualquer outra vantagem de igual natureza. 
 
Art. 10. Nas cessões, disposições ou requisições que 
impliquem reembolso pela Administração Pública estadual 
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o reembolso contemplará, tão-
somente, as parcelas de natureza permanente, inclusive 
vantagens pessoais, decorrentes do cargo efetivo ou emprego 
permanente, nos órgãos ou entidades cedentes. 
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Art. 11. Em qualquer caso, o servidor cedido ou posto a 
disposição de outro órgão ou entidade deve optar pelo subsídio 
ou vencimento do seu cargo efetivo ou do cargo em comissão 
no qual for investido. 
 
Art. 12. Ressalvado o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei 
estadual n. 5.933, de 27 de novembro de 2009, é vedada a 
extensão de vantagens próprias dos servidores efetivos do 
quadro permanente do órgão ou entidade cessionária, em especial 
de gratificação que dependa da efetiva prestação de serviço ou 
de auxílio-alimentação, ao servidor cedido ou posto a disposição 
de outro órgão ou entidade estadual. 
 
Art. 13. Na hipótese de o servidor cedido ou posto a disposição 
de empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 
termos das respectivas normas, optar pela remuneração do seu 
emprego, a entidade cessionária efetuará o reembolso das 
despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. 
 
Art. 14. Nos processos de cessão ou colocação à disposição 
de servidor, serão observadas, no que couber, as seguintes 
normas básicas: 
I- o limite máximo permitido para cessão ou colocação à 
disposição é de 5% (cinco por cento) do quadro de pessoal 
efetivo do órgão ou instituição, excetuadas as requisições para 
a Governadoria do Estado e as nomeações para cargos em 
comissão e dos dirigentes de entidades administrativas de 
nomeação pelo Governador do Estado; 
II-não será permitida cessão ou colocação à disposição de 
servidor em estágio probatório, salvo para ocupar cargo em 
comissão símbolo DAS-3 e DAS-4 ou equivalente; 
III- as disposições serão concedidas pelo prazo de 01 (um) ano,  
prorrogável por necessidade de serviço, por igual período. 
IV- na hipótese de cessão é necessária a concordância do 
servidor, salvo interesse maior da Administração; 
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V- não será permitida cessão ou colocação à disposição de 
servidor para exercer funções diferentes das que são inerentes 
ao seu cargo; 
VI- não será permitida cessão ou colocação à disposição de 
servidor que estiver respondendo a sindicância ou processo 
administrativo disciplinar. 
 
Art. 15. Os pedidos de cessão ou disposição seguirão o seguinte 
procedimento: 
I- o gestor do órgão ou entidade requisitante oficializa o pedido 
de cessão ao órgão ou entidade de origem do servidor, 
registrando a função a ser exercida; 
II- o gestor do órgão de origem ou de lotação do servidor, após 
analisar a solicitação de cessão, apresentará manifestação, 
demonstrando as consequências da eventual cessão ou 
disposição do servidor no desenvolvimento das atividades 
institucionais do órgão ou entidade de origem e encaminhará o 
pedido à Secretaria de Administração do Estado, para fim de 
registro dos atos de cessão ou disposição; 
III- antes de encaminhar o pedido e a manifestação ao 
Governador do Estado para decisão, a Secretaria de 
Administração poderá ouvir o Conselho Estadual de Gestão de 
Pessoas, na forma do art. 29, II, da Lei Complementar estadual 
n. 28, de 9 de junho de 2003, na redação da Lei Complementar 
estadual n. 83, de 12 de abril de 2007. 
§ 1º A cessão ou disposição far-se-á mediante ato publicado no 
Diário Oficial do Estado. 
§ 2º O servidor a ser cedido ou colocado à disposição deverá 
aguardar em exercício, em seu local de trabalho, em qualquer 
hipótese, a publicação do ato oficial, inclusive quando a 
cessão se der entre órgãos do Poder Executivo. 
 
Art. 16. Mediante autorização expressa do Governador do 
Estado, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em 
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outro órgão da Administração Estadual direta que não tenha 
quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. 
 
Art. 17. No caso de cessão ou disposição de servidor que 
acumule cargos ou empregos públicos, o servidor terá de 
optar pela remuneração de um deles, sendo vedada a 
percepção cumulativa das remunerações sem o efetivo exercício 
de ambos os cargos ou empregos. 
 
Art. 18. O período de afastamento correspondente à cessão ou à 
requisição, de que trata este Decreto, é considerado para 
todos os efeitos legais, exceto para fim de estabilidade, ou 
promoção por merecimento, se o servidor exercer atividades 
estranhas às atribuições do seu cargo efetivo. 
 
Art. 19. As requisições de servidores pela Justiça Eleitoral são 
disciplinadas pela Lei federal n. 6.999, de 7 de junho de 1982, 
e pela Resolução nº 23.255, de 29 de abril de 2010, do 
Tribunal Superior Eleitoral ou pela norma que a substituir, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições deste Decreto. 
 
Art. 20. A Secretaria de Fazenda poderá baixar normas 
complementares necessárias ao ressarcimento do Estado do 
Piauí pelos servidores, militares ou empregados estaduais 
cedidos ou postos à disposição, além de controlar, mensalmente, 
o ressarcimento relativo à cessão ou disposição de cada 
servidor. 
Parágrafo único. A Secretaria de Fazenda deve informar a 
Secretaria de Administração e os órgãos e entidades cedentes 
sobre o reembolso pelos servidores cedidos, para que adote as 
providências necessárias para o retorno do servidor, mediante 
notificação, na forma do art. 6º deste Decreto. 
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Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
n. 11.263, de 1º de dezembro de 2003. 

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 18 de 
FEVEREIRO de 2013 

 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  15.248, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 
124, DE 3 DE JULHO DE 2013 

 
Regulamenta a concessão da licença 
para atividade política, do afastamento 
para o exercício de mandato eletivo e da 
licença para desempenho de mandato 
classista por servidores civis e por 
militares do Estado. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, 

 
CONSIDERANDO que o art. 38 da Constituição 

Federal disciplina a situação do servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo; 

 
CONSIDERANDO que os arts. 89 e 90 da Lei 

Complementar estadual n. 13/1994 disciplinam a licença para 
atividade política e o art. 103 da mesma Lei Complementar regula 
o afastamento para o exercício de mandato eletivo; 

 
CONSIDERANDO que nos termos do art. 1º, II, “d”, 

da Lei Complementar federal n. 64/1990, e da interpretação desse 
dispositivo pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº 
19.506, de 16 de abril de 1996, os servidores do fisco estadual 
que concorram a mandato eletivo ficam afastados sem direito à 
remuneração; 

 
CONSIDERANDO que o militar do Estado em 

atividade não pode ter filiação partidária, por força do art. 42, § 
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1º, c/c art. 142, § 3º, V, da Constituição Federal, mas pode ser 
candidato a cargo eletivo nos termos do § 8º do art. 14 da 
Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que o militar com menos de 10 

(dez) anos de serviço que for candidato a cargo eletivo deve ser 
excluído do serviço ativo, nos termos do entendimento do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 279.469-RS, Pl., 
rel. p/ac. Cezar Peluso, v.m., DJe 20/06/2011, e da interpretação 
do Tribunal Superior Eleitoral nos seguintes julgamentos: 
Consulta 571, rel. Min. Walter Ramos da Costa Porto, v.u., DJU 
26/05/2000; RESPE 20.318-PA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
v.u., publicado na sessão de 19/09/2002; 

 
CONSIDERANDO que o militar com mais de 10 (dez) 

anos de serviço que for candidato a cargo eletivo, nos termos do 
art. 14, § 8º, I, da Constituição Federal, c/c art. 1º, II, “l”, da Lei 
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990: a) a partir do 
registro da sua candidatura, deve ser afastado temporariamente do 
serviço e agregado pela autoridade superior, com a remuneração 
do cargo, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
no julgamento do AgRg no AI 189.907-DF, 2ª T., rel. Min. Marco 
Aurélio, v.u., DJU 21/11/1997; e b) se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a reserva 
remunerada; 

 
CONSIDERANDO a disciplina da licença para 

desempenho de mandato classista pelo art. 95 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994, na redação dada pela Lei 
Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007; 

 
CONSIDERANDO a proibição de remover, transferir 

ou redistribuir, de ofício, para localidade diversa daquela onde 
exerce o mandato, o servidor afastado para exercício de mandato 
eletivo ou de licença para desempenho de mandato classista, nos 
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termos do art. 103, VI, e art. 204, “a”, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, este último na redação dada pela Lei 
Complementar estadual n. 71, de 26 de julho de 2006; 

 
CONSIDERANDO a previsão de licença para 

desempenho de mandato classista por militar do Estado, na forma 
do art. 10, da Lei Complementar estadual n. 17, de 8 de janeiro de 
1996; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º, do art. 41, e o § 6º, do 

art. 75, ambos da Lei Complementar estadual n. 13/1994, proíbem 
o pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais 
pagos em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no gozo 
de qualquer licença ou que esteja afastado do exercício do cargo; 

 
D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I  

DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 
E DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 

MANDATO 
ELETIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Seção I  

Da Licença para Atividade Política  
 
Art. 1º Será deferida ao servidor ocupante de cargo 

efetivo licença para atividade política: 
I - sem remuneração, a partir da data em que for 

escolhido em convenção partidária, como candidato a cargo 
eletivo, até à véspera do registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral;  

II - com a remuneração do cargo efetivo, a partir do 
registro da candidatura na Justiça Eleitoral até o décimo quinto 
dia seguinte ao da eleição. 
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§ 1º O pedido de licença deverá ser encaminhado ao 
Secretário ou dirigente máximo do órgão ou entidade em que o 
servidor se encontra lotado com a cópia autenticada da ata da 
convenção partidária, no caso do inciso I deste artigo, e do 
protocolo do pedido de registro da candidatura na Justiça 
Eleitoral, no caso do inciso II. 

§ 2º O servidor deverá apresentar o comprovante do 
registro, no prazo máximo de quinze dias, a contar de sua 
homologação na Justiça Eleitoral. 

§ 3º A licença poderá ser interrompida, a qualquer 
tempo, a pedido do servidor. 

§ 4º Em caso de desistência à candidatura, o servidor 
reassumirá imediatamente as atividades do cargo. 

§ 5º Em caso de cancelamento ou indeferimento do 
registro, mediante decisão transitada em julgado, o servidor 
reassumirá imediatamente as atividades do cargo, devolvendo as 
quantias recebidas desde o início do afastamento. 

§ 6º Uma vez concedida a licença prevista no inciso I 
deste artigo, a concessão da licença na forma do inciso II deste 
artigo será considerada como prorrogação da primeira, não 
havendo necessidade de retorno ao serviço. 

 
Art. 2º Durante o período da licença remunerada para 

atividade política, o servidor receberá a remuneração (art. 41 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994) do seu cargo efetivo, 
sendo vedado o pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pelo exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, 
gratificação pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e 
penosas, gratificação por condições especiais de trabalho ou 
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qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do 
serviço. 

 
Art. 3º Quando concorrerem a cargos eletivos, os 

servidores do fisco estadual ficam submetidos às seguintes regras: 
I - se disputarem mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal em Município onde exercem o cargo público, não têm 
direito à licença nem a remuneração e devem afastar-se do 
exercício do cargo nos prazos previstos na Lei Complementar n. 
64/1990; 

II - se disputarem mandato eletivo municipal em 
Município diverso daquele no qual exercem o cargo público, têm 
direito à licença, na forma prevista no art. 1º deste Decreto. 

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se servidor do 
fisco estadual os que tiverem competência ou interesse, direta, 
indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização 
de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, 
inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com 
essas atividades. 

§ 2º O período de afastamento obrigatório a que se 
refere o inciso I do caput terá os mesmos efeitos e regras da 
licença para tratar de interesse particular. 

 
Art. 4º O período de licença, com remuneração, contar-

se-á apenas para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
§ 1º O período concedido sem remuneração, apenas 

contará para aposentadoria, caso o servidor opte pela manutenção 
da vinculação ao Plano de Custeio do Regime Próprio de 
Previdência Social, mediante recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em 
atividade, que terá como base de cálculo a remuneração 
contributiva do cargo efetivo a que faria jus se em exercício 
estivesse, na forma da Lei Complementar estadual n. 40, de 14 de 
julho de 2004. 
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§ 2º Caso o servidor opte por fazer o recolhimento da 
contribuição previdenciária, nos termos do § 1º deste artigo, o 
órgão ou entidade deverá fazer o recolhimento da sua parte 
respectiva da contribuição previdenciária. 

§ 3º O período em que o servidor esteve afastado, com 
ou sem remuneração, suspende o estágio probatório e o prazo 
para aquisição de estabilidade. 

 
Art. 5º O servidor candidato a cargo eletivo na 

localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo em 
comissão, de direção, chefia e assessoramento perceberá apenas a 
remuneração do cargo efetivo, a partir do dia imediato ao do 
protocolo do pedido de registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito, nos 
seguintes casos: 

I - se for candidato aos cargos de Presidente ou vice-
Presidente da República, o servidor ocupante de cargo em 
comissão sempre será afastado; 

II - se for candidato ao cargo de Senador, Deputado 
Federal, Estadual ou Distrital, Governador e vice-Governador de 
Estado ou do Distrito Federal, o servidor ocupante de cargo em 
comissão será afastado se concorrer ao mandato no mesmo 
Estado em que se encontra lotado ou no Distrito Federal; 

III - se for candidato ao cargo de Prefeito, vice-Prefeito 
ou de Vereador o servidor investido ocupante de cargo em 
comissão será afastado se concorrer ao mandato no mesmo 
Município em que se encontra lotado. 

 
Art. 6º É vedado o exercício de atividade remunerada 

durante o período da licença para atividade política, salvo 
acumulação legalmente permitida. 

 
Art. 7º Não faz jus à licença para atividade política, o 

servidor exclusivamente comissionado, contratado temporário ou 
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qualquer outro sem vínculo efetivo com a administração pública 
estadual direta, autárquica ou fundacional. 

Parágrafo único. No caso de servidores requisitados da 
União, de Estados e Municípios, o pedido do afastamento será 
apresentado no órgão de origem. 

 
 

Seção II 
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

 
Art. 8º Ao servidor efetivo será deferido afastamento 

para exercício de mandato eletivo aplicando-se as seguintes 
disposições: 

I - o servidor eleito para mandato de Presidente ou vice-
Presidente da República, Governador ou vice-Governador de 
Estado ou do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, 
Estadual ou Distrital, ficará afastado do cargo ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito ou vice-Prefeito, 
será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador: 
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as 

vantagens de seu cargo ou função, sem prejuízo da remuneração 
do cargo eletivo; 

b) não havendo compatibilidade de horário, será 
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

§ 1º O pedido de afastamento deverá ser encaminhado 
ao Secretário ou dirigente máximo do órgão ou entidade em que o 
servidor se encontra lotado com cópia autenticada do Diploma 
expedido pela Justiça Eleitoral. 

§ 2º Em caso de renúncia, perda do mandato nos casos 
do art. 55 da Constituição Federal ou cassação mediante decisão 
transitada em julgado, o servidor reassumirá imediatamente as 
atividades do cargo efetivo. 
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§ 3º O afastamento no caso de reeleição do servidor será 
considerado como prorrogação do primeiro, não havendo 
necessidade de retorno ao serviço. 

 
Art. 9º O afastamento para exercer mandato eletivo se 

inicia: 
I - em 1º de janeiro do ano seguinte às eleições para o 

servidor eleito para o cargo de Presidente ou vice-Presidente da 
República, Governador ou vice-Governador de Estado ou do 
Distrito Federal, Prefeito ou vice-Prefeito; 

II - em 1º de fevereiro do ano seguinte às eleições para o 
servidor eleito para o cargo de Senador ou Deputado Federal; 

III - nas datas de posse determinadas pelas 
Constituições Estaduais, Lei Orgânica do Distrito Federal e Leis 
Orgânicas municipais, para o servidor eleito para o cargo de 
Deputado Estadual, Distrital ou Vereador. 

Parágrafo único. O afastamento se encerra com o fim do 
mandato eletivo, devendo o servidor reassumir imediatamente as 
atividades do cargo efetivo. 

 
Art. 10. No caso de afastamento do cargo efetivo, o 

servidor contribuirá para a seguridade social como se em 
exercício estivesse. 

§ 1º Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento; 

§ 2º O servidor que optar pela sua remuneração quando 
eleito para os cargos de Prefeito, vice-Prefeito ou Vereador, 
deverá contribuir para o Plano de Custeio do Regime Próprio de 
Previdência Social, mediante recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em 
atividade, que terá como base de cálculo a remuneração 
contributiva do cargo efetivo a que faria jus se em exercício 
estivesse, na forma da Lei Complementar estadual n. 40/2004. 
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§ 3º Caso o servidor opte por fazer o recolhimento da 
contribuição previdenciária, nos termos do § 1º deste artigo, o 
órgão ou entidade deverá fazer o recolhimento da sua parte 
respectiva da contribuição previdenciária. 

§ 4º O período em que o servidor esteve afastado, com 
ou sem remuneração, suspende o estágio probatório. 

 
Art. 11. O servidor investido em mandato eletivo não 

poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade 
diversa daquela onde exerce o mandato. 

 
Art. 12. Não faz jus ao afastamento para exercício de 

mandato eletivo, o servidor sem vínculo efetivo com a 
administração pública estadual direta, autárquica ou fundacional. 

Parágrafo único. No caso de servidores requisitados da 
União, de outros Estados e Municípios, o pedido do afastamento 
será apresentado no órgão de origem. 

 
CAPÍTULO II  

DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO 
DE MANDATO CLASSISTA 

 
Art. 13. Ao servidor eleito para cumprimento de 

mandato em cargo de direção em associação de classe, sindicato, 
federação, confederação e central sindical, representativos de 
servidores estaduais, será concedida licença remunerada para o 
exercício de mandato classista, na forma e condições a seguir: 

I - 01 (um) servidor para Associação de Classe 
representativa de Servidores Públicos Estaduais que possuir, no 
mínimo, 250 (duzentos e cinqüenta) filiados e no máximo 500 
(quinhentos), mais um a cada 500 (quinhentos) filiados, no limite 
de 03 (três);  

II - 03 (três) servidores para Sindicato de Servidor 
Público Estadual que possuir, no mínimo, 250 (duzentos e 
cinqüenta) filiados e no máximo 500 (quinhentos), mais um a 
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cada 500 (quinhentos) filiados, no limite de 07 (sete), nesta 
proporção;  

III - 01 (um) servidor para a Federação, Confederação 
que possua pelo menos uma entidade sindical representativa de 
servidores públicos estaduais a ela filiada; e 

IV - 03 (três) servidores para a Central de Sindicatos 
que possua pelo menos 10 (dez) entidades representativas de 
servidores públicos estaduais a ela filiada. 

§ 1º O direito de que trata este artigo será concedido 
mediante a comprovação anual através do registro do desconto 
feito em folha para a entidade pela Secretaria de Administração 
do Estado do Piauí. 

§ 2º O Sindicato de Servidor Público Estadual que 
comprovar possuir mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) filiados 
terá direito a licença de mais um dirigente para cada 800 
(oitocentos) filiados. 

§ 3º Os Sindicatos com menos de 250 (duzentos e 
cinqüenta) filiados terão direito a uma licença de que trata o caput 
deste artigo desde que comprove ter 60% (sessenta por cento) de 
sua base filiada à entidade. 

§ 4º Caso seja comprovado pela administração pública 
que a licença de que trata do caput deste artigo esteja sendo 
utilizada para fins diversos daqueles inerentes ao 
acompanhamento da atividade classista, a administração deverá 
revogar a licença concedida e adotar as medidas cabíveis no 
sentido de apurar possíveis desvios funcionais. 

 
Art. 14. As entidades referidas no art. 13 indicarão à 

Secretaria de Administração, para fins da licença e observados os 
limites estabelecidos, os servidores eleitos. 

 
Art. 15. No caso de acumulação remunerada de cargos, 

empregos ou funções públicas, a concessão de licença para 
desempenho de mandato classista somente dará direito ao 
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afastamento remunerado de um dos cargos, empregos ou funções 
públicas. 

 
Art. 16. O servidor investido em mandato classista não 

poderá ser removido ou redistribuído, de ofício, para localidade 
diversa daquela onde exerce o mandato.  

Parágrafo único.  A proibição do caput se estende pelo 
período de até um ano após o fim do mandato. 

 
Art. 17. No período da licença para desempenho de 

mandato classista, o servidor receberá a remuneração (art. 41 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994) do cargo efetivo, sendo 
vedado o pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas ou 
qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do 
serviço. 

Parágrafo único. Não se aplica a vedação do inciso II do 
caput deste artigo ao pagamento de gratificação de incremento da 
arrecadação, nos termos do art. 31, X, da Lei Complementar 
estadual n. 62 de 26 de dezembro de 2005, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 138, de 29 de outubro de 2009. 

 
CAPÍTULO III  

DO AFASTAMENTO DE MILITAR PARA CONCORRER  
A MANDATO ELETIVO 

 
Art. 18. O militar do Estado alistável é elegível, 

atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá 

afastar definitivamente da atividade a partir do registro da 
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candidatura, mediante demissão ou licenciamento ex officio, nos 
termos do art. 14, § 8º, I, da Constituição Federal, c/c art. 51, 
parágrafo único, “a”, da Lei estadual n. 3.808, de 16 de julho de 
1981; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, nos termos do 
art. 14, § 8º, I, da Constituição Federal, c/c art. art. 1º, II, “l”, da 
Lei Complementar n. 64/1990: 

a) a partir do registro da candidatura, será afastado 
temporariamente do serviço e agregado pela autoridade superior, 
com a remuneração do cargo; 

b) se eleito, passará automaticamente, no ato da 
diplomação, para a reserva remunerada, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

Parágrafo único. Durante o período de afastamento 
temporário da alínea “a” do inciso II deste artigo, o militar 
receberá a remuneração do seu cargo efetivo, sendo vedado o 
pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pelo exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, adicional noturno, 
gratificação pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e 
penosas, operações planejadas ou qualquer outra vantagem 
condicionada à efetiva prestação do serviço. 

 
CAPÍTULO IV  

DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO 
CLASSISTA POR MILITAR DO ESTADO 
 
Art. 19. Ao militar do Estado, eleito presidente de 

entidade representativa da classe da instituição é assegurado o 
direito à licença para desempenho do mandato, sem prejuízo dos 
vencimentos, vantagens, direitos e prerrogativas inerentes ao seu 
posto ou graduação. 
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Art. 20. Ao militar no exercício de licença para mandato 

em entidade de classe aplica-se, no que couber, o disposto no art. 
17 deste Decreto. 

 
CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 21. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 

dias do término de outra da mesma espécie será considerada 
como prorrogação, nos termos do art. 76 do Estatuto dos 
Servidores Civis. 

 
Art. 22. As licenças previstas neste Decreto devem ser 

anotadas no registro do servidor ou militar no Sistema da Folha 
de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e comunicadas a 
Secretaria de Administração, com o encaminhamento dos 
documentos que embasaram a concessão, sob pena de 
responsabilidade. 

 
Art. 23. A Secretaria de Administração fica autorizada a 

expedir, quando necessário, normas complementares ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

 
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 

julho de 2013. 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  15.249, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 
124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
 
 

Regulamenta a concessão de licença por 
motivo de afastamento de cônjuge ou 
companheiro. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, 

 
CONSIDERANDO que o art. 87 da Lei Complementar 

estadual n. 13/1994 assegura a licença para acompanhar cônjuge 
ou companheiro; 

 
CONSIDERANDO o efeito vinculante para a 

Administração Pública das decisões do Supremo Tribunal Federal 
na ADI 4.277-DF e na ADPF 132-RJ, rel. Min. Ayres Britto, v.u., 
DJe 14/10/2011, que conferiram interpretação conforme ao art. 
1.723 do Código Civil, para excluir qualquer significado que 
impeça o reconhecimento como família da união contínua, 
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, segundo as 
mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 
heteroafetiva; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 

75 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais pagos 
em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no gozo de 
qualquer licença ou que esteja afastado do exercício do cargo; 
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D E C R E T A: 
 
Art. 1º A critério da Administração, poderá ser 

concedida ao servidor estadual licença para acompanhar cônjuge 
ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território 
nacional ou para o exterior, ou para o exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 

§ 1º A concessão será por prazo indeterminado, 
enquanto perdurar o vínculo matrimonial ou a união estável, e 
sem remuneração, caso o servidor não seja posto em exercício 
provisório, nos termos do art. 2º deste Decreto. 

§ 2º Não faz jus ao afastamento o servidor 
exclusivamente comissionado, contratado temporário ou sem 
vínculo efetivo com o Estado do Piauí ou suas autarquias e 
fundações públicas. 

§ 3º O período de licença sem remuneração suspende o 
estágio probatório e não será contado para nenhum efeito. 

 
Art. 2º O servidor de licença para acompanhar cônjuge 

ou companheiro poderá ser lotado, provisoriamente, em 
repartição da Administração Pública do Estado, desde que para o 
exercício de atividade compatível com o seu cargo. 

Parágrafo único. O período de exercício provisório será 
contado para todos os efeitos legais.  

 
Art. 3º O pedido de licença deverá ser formalizado na 

unidade de recursos humanos do órgão de origem, instruído com 
os documentos comprobatórios do deslocamento do cônjuge ou 
companheiro e da comprovação do vínculo matrimonial ou da 
união estável. 

§ 1º Para comprovação do vínculo matrimonial ou da 
união estável, o servidor deverá apresentar um dos seguintes 
documentos:  

I - certidão de casamento;  
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II - documentação idônea, no caso de companheiro ou 
companheira.  

§ 2o Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e 
uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, que dispensem um 
ao outro os direitos e deveres previstos em lei e mantenham 
relacionamento civil permanente, desde que devidamente 
comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que 
couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre 
parceiros de sexos diferentes, na força art. 1.723 do Código Civil 
e da Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996. 

§ 3º Respeitado o § 2º deste artigo, para comprovação 
da união estável, a documentação idônea deve compreender no 
mínimo três dos seguintes documentos:  

I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 
II - certidão de casamento religioso; 
III - declaração do imposto de renda do segurado, em 

que conste o interessado como seu dependente; 
IV - disposições testamentárias; 
V - declaração especial feita perante tabelião; 
VI - prova de mesmo domicílio; 
VII - prova de encargos domésticos evidentes e 

existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
VIII - conta bancária conjunta; 
IX - apólice de seguro da qual conste o segurado como 

instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua 
beneficiária; 

X - ficha de tratamento em instituição de assistência 
médica, da qual conste o segurado como responsável; 

XI - escritura de compra e venda de imóvel pelo 
segurado em nome de dependente; 

XII - escritura pública de união estável ou contrato de 
união estável registrado em cartório; 

XIII - quaisquer outros que possam levar à convicção do 
fato a comprovar. 
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§ 4º O servidor fica dispensado de nova apresentação 
dos documentos previstos no § 3º deste artigo, desde que tenha 
produzido a mesma documentação, para fim de inscrição de seu 
companheiro ou companheira como dependente, para fins 
previdenciários, junto ao Instituto de Assistência e Previdência do 
Estado do Piauí - IAPEP.  

§ 5º Anualmente, o servidor deverá encaminhar ao 
órgão de origem declaração que ateste o deslocamento e 
manutenção do vínculo matrimonial ou da união estável.  

 
Art. 4º Compete ao Secretário ou dirigente máximo do 

órgão ou entidade em que estiver lotado o servidor, no âmbito de 
suas respectivas competências, conceder licença para acompanhar 
cônjuge ou companheiro. 

§ 1º Os servidores cedidos ou postos à disposição 
deverão requerer licença no órgão de origem e no cessionário. 

§ 2º A licença deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Estado e comunicada a Secretaria de Administração. 

 
Art. 5º Aos servidores públicos estaduais, titulares de 

cargo efetivo, fica assegurado o direito de averbação junto à 
autoridade competente, para fins previdenciários, da condição de 
parceiros homoafetivos. 

 
Art. 6º A licença de que trata este Decreto não será 

concedida durante o período em que o servidor se encontrar 
afastado por qualquer dos motivos previstos em lei.  

 
Art. 7º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias 

do término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação. 

 
Art. 8º As licenças previstas neste Decreto devem ser 

anotadas no registro do servidor ou militar no Sistema da Folha 
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de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo, sob pena de 
responsabilidade. 

 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 

julho de 2013 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  15.250, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 
124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
 
 

Regulamenta a concessão de licença à 
gestante, à adotante e no caso de aborto, 
bem como a licença-paternidade. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, 

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 39, 

§ 3º, c/c art. 7º, XVIII e XIX, e art. 10, § 1º, do ADCT) estabelece 
como direitos sociais dos servidores públicos a proteção à 
maternidade e à infância, bem como licença à gestante, sem 
prejuízo do emprego e do salário, e licença-paternidade, nos 
termos fixados em lei; 

 
CONSIDERANDO que o inciso XVII do art. 54 da 

Constituição do Estado, acrescentado pela Emenda Constitucional 
n. 27, de 17 de dezembro de 2008, assegura às servidoras efetivas 
e às militares do Estado licença à gestante, sem prejuízo de cargo, 
emprego ou função e do subsídio ou remuneração, com a duração 
de cento e oitenta dias, conforme lei; 

 
CONSIDERANDO que o art. 252 da Constituição do 

Estado assegura às mães adotivas os mesmos direitos garantidos 
às mães legítimas, inclusive o de licença maternidade, na forma 
da lei; 
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CONSIDERANDO o direito à licença no caso de 
maternidade, adoção, guarda e aborto, nos termos dos arts. 96 e 
98 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, na redação dada 
pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007; 

 
CONSIDERANDO que a licença-paternidade é 

assegurada constitucionalmente a servidores públicos (art. 39, § 
3º, c/c art. 7º, XIX) e a militares do Estado (art. 142, § 3º, VIII, 
c/c art. 7º, XIX), mas está regulada apenas para os servidores, na 
forma do art. 97 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, na 
redação dada pela Lei Complementar estadual n. 71, de 26 de 
julho de 2006; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 

75 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais pagos 
em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no gozo de 
qualquer licença ou que esteja afastado do exercício do cargo; 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Será concedida licença, por 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos, à servidora efetiva e à militar do Estado 
gestante, sem prejuízo da remuneração. 

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono 
mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.  

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá 
início a partir do parto.  

§ 3° No caso de natimorto ou aborto, atestado por 
médico oficial, a servidora terá 60 (sessenta) dias de licença 
remunerada a partir do evento. 

§ 4º Em caso de falecimento da criança, excetuados os 
casos de natimorto e aborto, a mãe permanece com o direito de 
continuar em licença à gestante pelo período que restar. 
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Art. 2º À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial 
de criança serão concedidos: 

I - 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada se a 
criança tiver menos de 6 (seis) meses de idade;  

II - 60 (sessenta) dias de licença remunerada nos casos 
de adoção de criança com idade superior a 6 (seis) meses e 
inferior a 2 (dois) anos de idade;  

III - 30 (trinta) dias de licença remunerada no caso de 
adoção de criança de idade superior a 2 (dois) anos e inferior a 12 
(doze) anos;  

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo a 
concessão do direito a licença se dará mediante requerimento 
administrativo onde deverá se apresentar o termo judicial de 
guarda da criança adotada, sob pena de indeferimento do pedido. 

 
Art. 3º As licenças previstas nos arts. 1º e 2º deste 

Decreto deverão ser usufruídas preferencialmente a partir do 1º 
dia do nono mês de gestação ou da data do nascimento da criança, 
salvo prescrição médica em contrário, ou da data constante do 
termo de guarda ou adoção.  

Parágrafo único. São documentos necessários à 
concessão das licenças referidas no caput: 

I - certidão de nascimento da criança; 
II - atestado médico oficial, no caso previsto nos §§ 2º e 

3º do art. 1º;  
III - documento que comprove a adoção ou guarda 

judicial.  
 
Art. 4º A contar da data do parto do cônjuge ou 

companheira, pelo nascimento de filhos, será concedida licença-
paternidade pelo período: 

I - de 5 (cinco) dias úteis, ao servidor público estadual; 
II - de 5 (cinco) dias corridos ao militar do Estado. 
Parágrafo único. Se o servidor na data do nascimento 

encontrar-se em férias, o início da licença será prorrogado para o 
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primeiro dia útil após o término das férias, se for servidor civil, 
ou para o primeiro dia depois das férias, no caso de militar. 

 
Art. 5º Durante o período das licenças de que trata este 

Decreto, o servidor receberá a remuneração (art. 41 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994) do cargo efetivo, sendo 
vedado o pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas ou 
qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do 
serviço. 

§ 1º Não se aplica a vedação do inciso II do caput deste 
artigo ao pagamento de gratificação de incremento da 
arrecadação, nos termos do art. 31, III, “a”, da Lei Complementar 
estadual n. 62, de 26 de dezembro de 2005. 

§ 2º As disposições deste artigo se aplicam, no que 
couber, aos militares do Estado. 

 
Art. 6º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias 

do término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação. 

 
Art. 7º Será concedida licença, por 120 (cento e vinte) 

dias consecutivos, à servidora exclusivamente comissionada, 
contratada temporária ou qualquer outra vinculada ao regime 
geral de previdência social, sem prejuízo da remuneração, 
atendidos os requisitos previstos no Plano de Benefícios da 
Previdência Social - Lei federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
Art. 8º As licenças previstas neste Decreto devem ser 

anotadas no registro do servidor ou militar no Sistema da Folha 
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de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e comunicadas a 
Secretaria de Administração, com o encaminhamento dos 
documentos que embasaram a concessão, sob pena de 
responsabilidade. 

 
Art. 9º O servidor civil que se encontrar no gozo de uma 

das licenças previstas neste Decreto e for nomeado para outro 
cargo público estadual, terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 
posse, contado do término da licença, na forma prevista no art. 
14, § 2º, da Lei Complementar n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84/2007. 

 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 

julho de 2013 
 
 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  15.251, DE 02 DE JULHO DE 2013 – DOE Nº 
124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
 
 

Regulamenta a concessão de licença 
para tratar de interesses particulares 
para servidores públicos e para militares 
do Estado e dispõe sobre a concessão da 
licença especial para militares do 
Estado e da licença-prêmio por 
assiduidade aos servidores que tinham 
direito adquirido a esta licença antes da 
sua extinção. 

 
 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, 

 
CONSIDERANDO que a extinção da licença-prêmio 

por assiduidade pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de 
maio de 2007, não prejudicou o direito adquirido dos servidores 
públicos que até 06/05/2007 completaram os requisitos 
necessários à fruição dessa licença, na forma do art. 5º, XXVI, da 
Constituição Federal e do art. 12 da Lei Complementar estadual 
n. 84/2007; 

 
CONSIDERANDO que os períodos de licença-prêmio 

por assiduidade adquiridos e não gozados até a vigência da 
Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, podem 
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ser fruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, 
conforme o Parecer PGE/CJ nº 616/2011, de 18/07/2011, da Dr.ª 
Florisa Daysée de Assunção Lacerda, devidamente aprovado 
pelas instâncias superiores da Procuradoria-Geral do Estado; 

 
CONSIDERANDO que a licença especial e licença 

para tratar de interesse particular estão previstas para os Militares 
do Estado, nos termos do art. 51, parágrafo único, “b”, arts. 64 a 
67; art. 75, IV; art. 91, IV, e arts. 123 e 124, § 3º, todos, da Lei n. 
3.808, de 16 de julho de 1981 - Estatuto dos Militares do Estado 
do Piauí e nos termos dos arts. 6º, 13 e 75 da Lei estadual n. 
5.378, de 10 de fevereiro de 2004 - Código de Vencimentos dos 
Militares do Estado; 

 
CONSIDERANDO a disciplina da licença para tratar 

de interesses particulares nos termos da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 

 
CONSIDERANDO que o servidor em licença para 

tratar de interesses particulares não pode exercer, fora das 
hipóteses de acumulação lícita, outros cargos, empregos ou 
funções públicas, nos termos das seguintes decisões do Supremo 
Tribunal Federal: RE 180.597-CE, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
27/03/1998; RE 300.220-CE, 1ª T., rel. Min.ª Ellen Gracie, RT 
803/149; RE 382.389-MG, 2ª T., rel.ª Min.ª Ellen Gracie, v.u., 
Lex-JSTF 328/229; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 52 da Lei 

estadual n. 3.808/1981 e os arts. 10 e 11 da Lei estadual n. 
5.378/2004; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 

75 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais pagos 
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em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no gozo de 
qualquer licença ou que esteja afastado do exercício do cargo; 

 
D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES 

E DA LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 
PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 1º Caberá à unidade de gestão de pessoas do órgão 

ou entidade manifestar-se sobre a conveniência da Administração 
para a concessão da licença para tratar de interesses particulares e 
para a concessão da licença-prêmio por assiduidade, ouvida, 
previamente, a unidade administrativa na qual o servidor seja 
lotado. 

§ 1º Entre os critérios de análise da conveniência da 
Administração, deverão ser consideradas a manifestação da 
unidade onde o servidor desempenhe suas funções, a demanda do 
serviço, atual ou iminente, e a força de trabalho existente no 
órgão ou entidade. 

§ 2º A unidade de lotação do servidor deverá informar, 
obrigatoriamente, a repercussão do afastamento na execução do 
serviço. 

 
Art. 2º Compete ao Secretário ou dirigente máximo do 

órgão ou entidade em que estiver lotado o servidor, no âmbito de 
suas respectivas competências, conceder licença para tratar de 
interesses particulares ou licença-prêmio por assiduidade. 

§ 1º Os servidores cedidos ou postos à disposição 
deverão requerer licença no órgão de origem e no cessionário. 
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§ 2º A licença deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Estado e comunicada à Secretaria de Administração. 

 
Art. 3º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias 

do término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação. 

 
Seção II 

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 
 
Art. 4º A critério da Administração, poderá ser 

concedida ao servidor estável licença não remunerada para o trato 
de interesses particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos 
consecutivos. 

§ 1º Os períodos de fruição, no órgão, da licença de que 
trata este artigo, consecutivos ou não, serão somados para fins de 
observância do prazo máximo estabelecido neste artigo. 

§ 2º Não se concederá licença para tratar de interesses 
particulares ao servidor: 

I - ocupante de cargo em comissão ou em estágio 
probatório; 

II - que estiver respondendo a sindicância ou processo 
administrativo disciplinar ou cumprindo penalidade disciplinar; e 

III - enquanto estiver em débito com o erário, no órgão. 
 
Art. 5º Não se concederá licença a servidores estáveis 

removidos ou redistribuídos antes de completarem dois anos de 
efetivo exercício no novo órgão ou localidade. 

 
Art. 6º A licença poderá ser interrompida, a qualquer 

tempo, a pedido do servidor ou no interesse da Administração. 
Parágrafo único. Não se concederá nova licença antes 

de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior. 
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Art. 7º Durante o período de fruição da licença, não 
haverá garantia de reposição do servidor na unidade de origem do 
afastamento.  

 
Art. 8º O servidor em licença para tratar de interesses 

particulares: 
a) continuará na titularidade do cargo, permanecendo 

sujeito às proibições e aos deveres contidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado e na sua lei específica, se houver; 

b) terá suspensa a contagem do período aquisitivo para 
fins de férias, retomando-se a contagem na data do retorno da 
licença. 

Parágrafo único. O servidor em licença para tratar de 
interesses particulares não pode exercer, fora das hipóteses de 
acumulação lícita, outros cargos, empregos ou funções públicas. 

 
Art. 9º O tempo em que o servidor estiver de licença 

para tratar de interesses particulares não será contado para 
nenhum efeito, a não ser para a concessão de outra licença da 
mesma espécie, na forma do art. 6º, parágrafo único, deste 
Decreto. 

 
Art. 10. O total de períodos de licença para tratar de 

assuntos particulares não poderá ultrapassar 4 (quatro) anos, 
considerando toda a vida funcional do servidor. 

Parágrafo único. Caso o servidor, na data de publicação 
deste Decreto, esteja usufruindo a licença em período superior ao 
estipulado no parágrafo anterior, ficará resguardado o término do 
referido período sendo-lhe vedadas novas concessões, ou 
prorrogações. 

 
Seção III 

Da Licença-Prêmio por Assiduidade 
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Art. 11. Fica garantido o direito de fruir a licença-
prêmio por assiduidade aos servidores públicos efetivos que, até 6 
de maio de 2007, tiverem preenchidos os requisitos necessários a 
sua obtenção, ressalvada a opção pela licença para capacitação.  

§ 1º A partir da data prevista no caput, a licença-prêmio 
por assiduidade ou licença especial fica substituída pela licença 
para capacitação. 

§ 2º É vedado considerar no período aquisitivo para a 
licença tempo posterior a 6 de maio de 2007. 

 
Art. 12. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, 

contado até a data prevista no art. 11, o servidor fará jus a 3 (três) 
meses de licença, que poderão ser acumuladas até o máximo de 
dois períodos, a título de prêmio por assiduidade, com a 
remuneração do seu cargo efetivo. 

§ 1º A licença-prêmio por assiduidade poderá ser 
gozada de uma só vez ou parceladamente em períodos de 1 (um) 
mês, 45 (quarenta e cinco) dias ou 2 (dois) meses. 

§ 2º Ao requerer o gozo da licença o servidor indicará o 
período e a forma de sua fruição, cabendo à autoridade 
competente, nos termos do art. 2º deste Decreto, conceder a 
licença-prêmio por assiduidade no prazo de até 1 (um) ano. 

§ 3º O gozo da licença deverá ocorrer em época que 
melhor atenda à conveniência da Administração, procurando-se 
conciliar esta com o interesse do servidor. 

 
Art. 13. Não poderá ser concedida licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: 
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 
II - afastar-se do cargo em virtude de: 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; 
b) licença para tratar de interesses particulares; 
c) condenação a pena privativa de liberdade por 

sentença definitiva; e 
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d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 
companheiro. 

§ 1º É vedada a concessão de licença-prêmio por 
assiduidade a servidor titular, exclusivamente de cargo em 
comissão, sem vinculação efetiva com a Administração Pública 
estadual. 

§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 
concessão da licença-prêmio, na proporção de 1 (um) mês para 
cada falta. 

 
Art. 14. O número de servidores em gozo simultâneo de 

licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da 
lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou 
entidade. 

§ 1º Aos órgãos de recursos humanos cabe observar o 
disposto no caput deste artigo, obedecendo a ordem cronológica 
de entrada dos requerimentos dos interessados. 

§ 2º Quando dois ou mais servidores de uma mesma 
unidade administrativa requererem o gozo da licença na mesma 
data e para o mesmo período, terá preferência aquele que contar 
maior tempo de serviço público estadual.  

 
Art. 15. Ao servidor é permitido interromper a licença-

prêmio, sem perder a direito ao gozo do restante do período, 
desde que obtenha autorização para reassumir o exercício de seu 
cargo, observado o disposto nos arts. 2º e 12 deste Decreto. 

 
Art. 16. Durante o período de licença será devida ao 

servidor apenas a remuneração do cargo efetivo, mesmo quando 
investido em função gratificada ou em cargo comissionado.  

 
Art. 17. Para efeito de aposentadoria, desde que 

houvesse previsão expressa em lei estadual, será contado em 
dobro o tempo de licença-prêmio por assiduidade que tenha sido 
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adquirido, até 16 de dezembro de 1998, data de vigência da 
Emenda Constitucional n. 20/1998, e não gozado pelo servidor. 

 
Art. 18. É vedado ao servidor converter a licença-

prêmio por assiduidade em vantagem pecuniária.  
§ 1º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não 

gozados pelo servidor, que tenha falecido até 6 de maio de 2007, 
devem ser convertidos em pecúnia em favor dos beneficiários da 
pensão, se não consumada a prescrição. 

§ 2º Desde que não consumada a prescrição, também 
devem ser convertidos em pecúnia, no caso de aposentadoria por 
invalidez, concedida até 6 de maio de 2007, os períodos de 
licença-prêmio e não usufruídos nem contados em dobro, desde 
que o pedido, na via administrativa, seja feito dentro dos cinco 
anos seguintes à data da aposentadoria, e a fruição da licença 
tenha sido indeferida em razão de necessidade do serviço por 
decisão da autoridade competente. 

 
CAPÍTULO II 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR 

E DA LICENÇA ESPECIAL PARA MILITARES DO 
ESTADO 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 19. Caberá ao órgão de gestão de pessoas da 

unidade militar manifestar-se sobre a conveniência da 
Administração para a concessão da licença para tratar de interesse 
particular ou da licença especial, ouvida, previamente, a unidade 
administrativa na qual o militar for lotado.  

§ 1º Entre os critérios de análise da conveniência da 
Administração, deverão ser consideradas a manifestação da 
unidade onde o militar desempenhe suas funções, a demanda do 
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serviço, atual ou iminente, e a força de trabalho existente no 
órgão ou entidade. 

§ 2º A unidade de lotação do militar deverá informar, 
obrigatoriamente, a repercussão do afastamento na execução do 
serviço. 

 
Art. 20. Durante o período de licença especial será 

devida ao militar apenas a remuneração do cargo efetivo, mesmo 
quando investido em função gratificada ou em cargo 
comissionado.  

Parágrafo único. É vedada a conversão da licença 
especial em vantagem pecuniária. 

 
Art. 21. A concessão de licença para tratar de interesse 

particular ou da licença especial caberá ao Comandante-Geral da 
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, conforme o 
caso, de acordo com o interesse do serviço. 

§ 1º Os militares cedidos ou postos à disposição deverão 
requerer licença no órgão de origem e no cessionário. 

§ 2º A licença deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Estado e comunicada a Secretaria de Administração. 

 
Art. 22. A licença para tratar de interesse particular ou a 

licença especial poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do militar ou nas seguintes situações: 

I - em caso de mobilização e estado de guerra; 
II - em caso de decretação de estado de sítio;  
III - para cumprimento de sentença que importe em 

restrição da liberdade individual; 
IV - para cumprimento de punição disciplinar, conforme 

for regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar; e  
V - em caso de pronúncia em processo criminal ou 

indiciamento em inquérito policial-militar, a juízo da autoridade 
que efetivar a pronúncia ou o indiciamento. 
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Seção II 
Da Concessão da Licença para Tratar de Interesse Particular a 

Militares do Estado 
 
Art. 23. A critério da Administração, poderá ser 

concedida ao militar do Estado com mais de 10 (dez) anos de 
efetivo serviço licença para tratar de interesse particular, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos contínuos ou intercalados.  

Parágrafo único. A licença será sempre concedida com 
prejuízo do subsídio e demais vantagens remuneratórias e não 
será contada como tempo de efetivo serviço. 

 
Art. 24. Não se concederá licença para tratar de 

interesse particular ao militar: 
I - com menos de 10 (dez) anos de efetivo serviço; 
II - que estiver respondendo a sindicância, conselho de 

disciplina ou de justificação. 
 
Art. 25. O militar que ultrapassar de 2 (dois) anos, 

contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular 
será transferido para a reserva remunerada, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

 
Art. 26. O militar do Estado em atividade com mais 10 

(dez) anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será 
afastado, temporariamente, do serviço, agregado e considerado 
em licença para tratar de interesse particular. 

Parágrafo único. O militar deve ser agregado quando 
ultrapassar 6 (seis) meses contínuos de licença para tratar de 
interesse particular. 

 
Art. 27. O tempo em que o militar permanecer em 

licença para tratar de interesse particular não será computado para 
efeito algum. 
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Seção III 
Da Licença Especial 

 
Art. 28. Após cada decênio de tempo de efetivo serviço, 

o militar fará jus a 6 (seis) meses de licença especial, com a 
remuneração do seu cargo efetivo e sem nenhuma restrição para a 
sua carreira. 

§ 1º A licença especial poderá ser gozada de uma só vez 
ou parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando 
solicitada pelo militar interessado e julgado conveniente pelo 
Comandante-Geral da respectiva Corporação.  

§ 2º Ao requerer o gozo da licença o militar indicará o 
período e a forma de sua fruição. 

§ 3º O gozo da licença deverá ocorrer em época que 
melhor atenda à conveniência da Administração, procurando-se 
conciliar esta com o interesse do militar.  

§ 4º O período de licença especial é considerado como 
tempo de efetivo serviço. 

 
Art. 29. A licença especial não é prejudicada pelo gozo 

anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que 
sejam cumpridos atos de serviços, bem como não anula o direito 
àquelas licenças. 

Parágrafo único. Uma vez concedida a licença especial, 
o policial-militar será exonerado do cargo ou dispensado do 
exercício das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de 
pessoal da Polícia Militar. 

 
Art. 30. Os períodos de licença especial, adquiridos até 

29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em 
dobro exclusivamente para efeito de inatividade, nos termos do 
art. 75 da Lei estadual n. 5.378/2004. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 31. Durante o período das licenças de que trata este 

Decreto, o servidor ou militar receberá a remuneração do cargo 
efetivo, sendo vedado o pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas, operações 
planejadas, gratificação por condições especiais de trabalho ou 
qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do 
serviço. 

Parágrafo único. Não se aplica a vedação do inciso II do 
caput deste artigo ao servidor em licença-prêmio por assiduidade 
no que se refere ao pagamento de gratificação de incremento da 
arrecadação, nos termos do art. 31, III, “d”, da Lei Complementar 
estadual n. 62 de 26 de dezembro de 2005. 

 
Art. 32. As licenças previstas neste Decreto devem ser 

anotadas no registro do servidor ou militar no Sistema da Folha 
de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e comunicadas a 
Secretaria de Administração, com o encaminhamento dos 
documentos que embasaram a concessão, sob pena de 
responsabilidade. 

 
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 

julho de 2013 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  15.252, DE 02 DE JULHO DE 2013 – 
PUBLICADO NO DOE Nº 124, DE 3 DE JULHO DE 2013 
 
 

Dispõe sobre o instituto da 
redistribuição de cargos efetivos dos 
quadros de pessoal dos órgãos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo do 
Estado do Piauí. 

 
 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 39-
A, da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, 

 
CONSIDERANDO que o art. 65, II, da Lei 

Complementar estadual n. 28, de 9 de junho de 2003, autoriza o 
Chefe do Executivo a redistribuir servidores no interesse do 
serviço; 

 
CONSIDERANDO que a redistribuição de cargos 

constitui prerrogativa inerente ao poder de auto-organização da 
Administração Pública, com o objetivo de promover o 
ajustamento de quadros funcionais dos órgãos e entidades à 
necessidade e eficiência no serviço público; 

 
CONSIDERANDO que, em regra, os quadros de 

pessoal efetivo dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Piauí 
são compostos pelas mesmas carreiras, constituídas por idênticos 
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cargos de provimento efetivo, estrutura, atribuições e 
remuneração, na forma da Lei Complementar estadual n. 38, de 
24 de março de 2004; 

 
CONSIDERANDO a competência da Secretaria de 

Administração para adotar atos necessários à redistribuição de 
servidores estaduais, na forma do art. 35, I, “c”, da Lei 
Complementar estadual n. 28/2003; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de sanar 

irregularidades em atos de redistribuição anteriormente realizados 
e publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí; 

 
CONSIDERANDO, por fim, os requisitos apontados 

no Parecer PGE/CJ nº 337/2011, de 05/05/2011, subscrito pelo 
Procurador Plínio Clerton Filho e devidamente aprovado pelas 
instâncias superiores da Procuradoria-Geral do Estado; 

 
D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a redistribuição de 

cargos efetivos providos ou vagos no âmbito dos órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo, no interesse da administração. 

Parágrafo único. A redistribuição é facultada à 
Administração e somente pode ocorrer no seu interesse. 

 
Art. 2º A redistribuição é o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupado ou vago, entre os órgãos da 
administração direta, autárquica ou fundacional do Poder 
Executivo do Estado, observados os seguintes requisitos: 

I - interesse objetivo da administração; 
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II - equivalência de remuneração; 
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
IV - compatibilidade entre os graus de responsabilidade 

e complexidade das atribuições; 
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou 

habilitação profissional. 
§ 1º A redistribuição de cargos de professor somente é 

possível para a Secretaria da Assistência Social e Cidadania, 
Secretaria da Justiça ou para qualquer outro órgão que tenha 
programas permanentes de educação, exclusivamente para efetivo 
exercício de função de magistério. 

§ 2º Para os fins do inciso II, consideram-se 
equivalentes as remunerações das mesmas carreiras, 
independentemente das vantagens pessoais, bem como daquelas 
decorrentes de diferenças de valores das progressões e promoções 
funcionais. 

§ 3º A redistribuição não poderá implicar aumento de 
despesa com pessoal, sendo vedada a extensão ao servidor 
redistribuído de vantagens próprias dos servidores efetivos do 
quadro permanente do órgão ou entidade de destino, em especial 
de gratificação que dependa da efetiva prestação de serviço ou de 
auxílio-alimentação. 

 
Art. 3º O processo de redistribuição será instaurado de 

ofício pela administração, para ajustamento de lotação e da força 
de trabalho às necessidades dos serviços. 

§ 1º O processo de redistribuição poderá ser iniciado a 
pedido de servidor interessado, desde que no interesse da 
administração. 

§ 2º É vedada a redistribuição para atender interesse 
exclusivamente pessoal do servidor. 

 
Art. 4º Em todo processo de redistribuição, de cargo 

vago ou provido, é necessária a manifestação dos dirigentes 
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máximos dos órgãos e/ou entidades diretamente envolvidas e da 
Secretaria de Administração. 

 
Art. 5º A redistribuição por reciprocidade poderá 

envolver um cargo provido e outro vago, ou dois providos. 
Parágrafo único. Constatada divergência de 

nomenclatura da especialidade do cargo recebido em 
redistribuição, o órgão de destino deverá proceder ao 
enquadramento na especialidade correspondente, desde que 
atendidos os requisitos do art. 2º deste Decreto. 

 
Art. 6º O ato de redistribuição deverá ser publicado no 

Diário Oficial do Estado pelo órgão de origem do cargo, como 
condição indispensável para a sua eficácia. 

Parágrafo único. Na hipótese de redistribuição de cargos 
por reciprocidade, os órgãos envolvidos farão publicar os 
respectivos atos concomitantemente. 

 
CAPÍTULO II 

REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS VAGOS 
 
Art. 7º O cargo vago somente poderá ser redistribuído 

quando inexistir, no órgão de origem, concurso público em 
andamento ou em vigência para provimento de cargo idêntico. 

§ 1º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará 
mediante ato conjunto entre a Secretaria da Administração e os 
órgãos e entidades envolvidas. 

§ 2º No caso de manifestação contrária a redistribuição 
de qualquer dos órgãos, será o processo encaminhado ao 
Governador do Estado para deliberação. 

 
CAPÍTULO III 

REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PROVIDOS 
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Art. 8º O cargo ocupado somente poderá ser 
redistribuído por decreto, devendo o servidor preencher 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

I - tempo mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício 
no cargo a ser redistribuído; 

II - não estar respondendo a sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, nem estar cumprindo qualquer tipo de 
penalidade administrativa. 

Parágrafo único. O cargo ocupado redistribuído não 
poderá ser objeto de nova redistribuição por um período de 3 
anos. 

 
Art. 9º Estando o cargo ocupado será concedido período 

de trânsito ao servidor, na forma do art. 18-A da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84/2007, contado da publicação do ato 
de redistribuição, excetuados os casos em que os interessados 
declinarem desse prazo por escrito ou quando o servidor já se 
encontrar em exercício na localidade de destino. 

Parágrafo único. A concessão do período de trânsito e o 
ônus da remuneração são de responsabilidade do órgão ou 
entidade de destino. 

 
Art. 10. Quando a redistribuição implicar mudança de 

domicílio será devida ajuda de custo, cabendo o custeio ao órgão 
de destino do cargo, exceto se o processo de redistribuição tiver 
sido iniciado a pedido do servidor ou quando este já se encontrar 
em exercício nessa localidade. 

 
Art. 11. O órgão de origem do servidor ocupante de 

cargo redistribuído encaminhará para o de destino, no prazo de 30 
dias, a contar da publicação do ato de redistribuição, o acervo 
funcional do servidor, contendo todos os documentos e histórico, 
desde a posse no cargo efetivo até a data da redistribuição. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 12. Os atos de redistribuição de cargo ocupado, 

editados pelo Secretário de Administração, podem ser 
convalidados, desde que tenham sido publicados no Diário Oficial 
do Estado e não tenham importado mudança de cargo ou carreira. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 6 (seis) meses, a 
contar da vigência deste Decreto, o Secretário de Administração 
fica autorizado a convalidar os atos de redistribuição, desde que 
atendidas as condições estabelecidas no caput. 

 
Art. 13 Os processos de redistribuição, ora existentes na 

Secretaria de Administração, serão remetidos aos órgãos ou 
entidades interessados para adequação ao estabelecido neste 
Decreto. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14. O órgão de origem deve registrar a 

redistribuição no registro do servidor no Sistema da Folha de 
Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e encaminhar a 
publicação do respectivo ato à Secretaria de Administração, sob 
pena de responsabilidade. 

 
Art. 15. É nula a redistribuição realizada em desacordo 

com este Decreto, cabendo ao Secretário de Administração dar 
ciência aos órgãos ou entidades envolvidos. 

Parágrafo único. É vedada a utilização da redistribuição 
como pena disciplinar, bem como sua realização durante o estágio 
probatório. 

 
Art. 16. Nos casos de reorganização ou extinção de 

órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua 
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desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não 
for redistribuído será colocado em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
aproveitamento na forma do art. 30 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994. 

Parágrafo único. O servidor que não for redistribuído ou 
colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob 
responsabilidade da Secretaria da Administração e ter exercício 
provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado 
aproveitamento. 

 
Art. 17. A publicação do ato de redistribuição implicará 

o automático remanejamento do cargo efetivo, passando o órgão 
ou entidade de destino a efetuar o pagamento da remuneração a 
que o servidor fizer jus. 

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento adotará 
as medidas necessárias à alteração das dotações orçamentárias, 
para atender ao disposto neste artigo, respeitados os limites 
previstos na lei orçamentária anual. 

 
Art. 18. A Secretaria de Administração e de Governo, 

com auxílio da Agência de Tecnologia da Informação do Estado 
do Piauí - ATI, devem publicar no Diário Oficial do Estado, no 
prazo de 1 (um) ano, os quadros de pessoal de cada órgão ou 
entidade, já ajustados com as redistribuições realizadas. 

 
Art. 19. A Secretaria de Administração fica autorizada a 

expedir, quando necessário, normas complementares ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 

julho de 2013 
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GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.259, DE 11 DE JULHO DE 2013- 
PUBLICADO NO DOE Nº 131, DE 12 DE JULHO DE 2013 
 
 

Estabelece regras gerais para a realização de 
concursos públicos no âmbito do Estado do 
Piauí. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto nos artigos 
12 e 13 da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 
1994 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, 
 
D E C R E T A:  
 

CAPÍTULO I 
          DO PLANEJAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 
 
Art. 1º As propostas de realização de concurso público serão 
encaminhadas à Secretaria de Administração do Estado, devendo 
conter: 
I- justificativa da proposta, caracterizando-se a necessidade de 
provimento de cargos ou empregos públicos; 
II- demonstração do alinhamento da proposta com os resultados 
pretendidos;  
III - resultados que se pretende alcançar com a realização do 
concurso público. 
§ 1º A Secretaria de Administração analisará as propostas, cabendo-
lhe emitir parecer sobre sua adequação técnica com relação às 
seguintes diretrizes: 
I- organização da ação governamental por programas; 
II- eliminação de superposições e fragmentações de ações; 
III- aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto e da 
ação administrativa;  
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IV - orientação para resultados; 
V - racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude 
de comando;  
VI - orientação para as prioridades de governo; e 
VII - alinhamento da proposta apresentada com as 
competências da organização e os resultados que se pretende 
alcançar. 
§ 2º Antes de se manifestar, a Secretaria de Administração deve 
solicitar à Secretaria de Planejamento que verifique a adequação 
orçamentária das propostas. 
§ 3º No seu parecer a Secretaria de Administração poderá propor 
ou adotar os ajustes e medidas que forem necessários à realização 
do concurso público. 
 
Art. 2º Para a avaliação da Secretaria de Administração, as 
propostas de que trata o art. 1º deverão ser acompanhadas dos 
documentos abaixo relacionados: 
I- aviso do Secretário de Estado sob cuja subordinação ou 
supervisão se encontrar o órgão ou entidade; 
II- minuta de exposição de motivos, quando for o caso; 
III- demonstração da existência de cargos ou empregos vagos;  
IV - nota técnica da área competente; e 
V - estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios 
subsequentes, observadas as normas complementares a serem 
editadas pela Secretaria de Planejamento. 
§ 1º A estimativa de impacto deverá estar acompanhada das 
premissas e da memória de cálculo utilizadas, elaboradas pela 
área técnica competente, que deverão conter: 
I - o quantitativo de cargos ou funções a serem criados ou 
providos; 
II - os valores referentes a: 
a)remuneração do cargo ou emprego, na forma da legislação; 
b)ncargos sociais; 
c)pagamento de férias; 
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d)pagamento de gratificação natalina, quando for o caso; e e) 
demais despesas com benefícios de natureza trabalhista e 
previdenciária, tais como auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, 
contribuição a entidades fechadas de previdência, FGTS e 
contribuição a planos de saúde; e 
III - indicação do mês previsto para ingresso dos servidores ou 
empregados no serviço 
público. 
§ 2º Para efeito da estimativa de impacto  também deverá 
ser considerado o valor correspondente a 24% (vinte e quatro 
por cento) para os encargos sociais relativos à contribuição 
previdenciária e ao adicional de um terço de férias a partir do 
segundo ano de efetivo exercício. 
 
Art. 3º Os órgãos e entidades deverão encaminhar, ainda, 
outros documentos e informações definidos em ato conjunto do 
Secretário de Administração e do Secretário de Planejamento. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONCURSO PÚBLICO 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 4º A realização de concursos públicos nos órgãos e 
entidades da administração pública estadual direta e indireta 
dependerá de autorização do Governador do Estado. 
§ 1º  Para deliberação do Governador do Estado, serão 
encaminhadas as propostas formuladas pelos órgãos ou entidades 
diretamente interessadas na realização do concurso, com as 
manifestações da Secretaria de Administração e de Planejamento. 
§ 2º O órgão ou entidade interessada na realização do concurso 
público poderá celebrar contratos com entidade especializada para a 
realização de concurso público. 
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§ 3º Na autorização do Governador para realização de 
concurso público será fixado prazo não superior a oito meses 
para o órgão ou entidade publicar o edital de abertura de 
inscrições para realização do certame. 
§ 4º Findo o prazo de que trata o § 3º sem a abertura de 
concurso público, ficará sem efeito a autorização concedida. 
 
Art. 5º Excepcionalmente, poderá ser realizado concurso público 
para formação de cadastro reserva para provimento futuro, de 
acordo com a necessidade de cargos efetivos destinados às 
atividades de natureza administrativa ou de apoio técnico ou 
operacional dos planos de cargos e carreiras do Poder Executivo 
estadual. 
 
Art.6º É garantida a participação das entidades sindicais na 
fiscalização da realização do concurso público. 
 
Art. 7º O concurso público será de provas ou de provas e 
títulos, podendo ser regionalizado ou realizado com curso ou 
programa de formação como uma de suas etapas, conforme 
dispuser a lei, o regulamento do respectivo plano de carreira ou o 
edital. 
§ 1º Os concursos poderão conter, na forma e na sequência 
estabelecida em lei específica ou no edital: 
I- provas escritas de conhecimento, provas de conhecimentos 
práticos específicos, provas orais, provas de aptidão física; 
II- avaliação psicológica, caso prevista em lei específica;  
III - exame de saúde; 
IV - investigação social sobre a vida pregressa do candidato. 
§ 2º A realização das provas deve ser adequada às atribuições 
previstas para o cargo ou emprego público a ser provido. 
§ 3º É admitido, observados os critérios estabelecidos no edital de 
abertura do concurso, o condicionamento da aprovação em 
determinada prova ou fase à obtenção simultânea de nota 
mínima e classificação mínima na prova ou fase. 
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§ 4º O candidato terá o direito de conhecer as razões de sua 
reprovação em qualquer das provas e etapas do concurso, sendo-
lhe permitida a apresentação de recursos. 
§ 5º Excetuadas as razões de reprovação no exame psicotécnico e 
na investigação social, cuja publicidade será restrita ao 
candidato, os resultados de cada umas das fases do concurso 
serão publicados no Diário Oficial do Estado. 
§ 6º A habilitação em quaisquer das provas do concurso público 
ou no curso  de formação para ingresso não poderá ser 
aproveitada para provimento de cargo distinto ou para outro 
concurso. 
§ 7º Não podem participar de comissão ou banca de concurso 
as pessoas que tiverem cônjuge, companheiro ou parente 
consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inscrito no concurso público. 
 

Subseção I 
Das provas de conhecimento 

 
Art. 8º As provas de conhecimento poderão consistir na 
realização de testes objetivos, dissertativos e práticos, 
compreendendo as matérias previstas no edital. 
§ 1º Na forma do edital, a aprovação poderá ser condicionada a 
aproveitamento mínimo na provas, nas disciplinas ou ainda à 
classificação mínima na prova. 
§ 2º No caso das provas de conhecimentos práticos específicos, 
deverá haver indicação dos instrumentos, aparelhos ou das 
técnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de 
aferição para avaliação dos candidatos. 
§ 3º Havendo prova oral ou defesa de memorial, deverá ser 
realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e 
avaliação. 
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Subseção II 
Da avaliação psicológica 

 
Art. 9º A realização de avaliação psicológica está condicionada à 
existência de previsão legal específica e deverá estar prevista no 
edital. 
§ 1º Haverá avaliação psicológica nos concursos públicos para 
provimentos de cargos: 
I- militares, na forma dos artigos 10 e 10-B da Lei estadual n. 
3.808, de 16 de julho de 1981, com redação da Lei 
Complementar estadual n. 35, de 6 de novembro de 2003; 
II- de agente penitenciário e monitor penitenciário, na forma do 
art. 10, § 3º, e do art. 12 da Lei estadual n. 5.377, de 10 de 
fevereiro de 2004. 
III- de delegado de polícia, escrivão de polícia e agente de polícia, 
conforme artigos. 18, § 3º, e 20 da Lei Complementar estadual n. 
37, de 9 de março de 2004. 
§ 2º Para os fins deste Decreto, considera-se avaliação 
psicológica o emprego de procedimentos científicos destinados 
a aferir a compatibilidade das características psicológicas do 
candidato com as atribuições do cargo. 
§ 3º A avaliação psicológica será realizada após a aplicação das 
provas escritas, orais e práticas, quando houver, e adotará 
critérios científicos objetivos, sendo vedada a realização de 
entrevistas. 
§ 4º Os requisitos psicológicos para o desempenho no cargo 
deverão ser estabelecidos previamente, com a descrição 
detalhada das atividades e tarefas, identificação dos 
conhecimentos, habilidades e características pessoais necessários 
para sua execução e identificação de características restritivas ou 
impeditivas para o cargo. 
§ 5º A avaliação psicológica deverá ser realizada mediante o 
uso de instrumentos de avaliação psicológica capazes de 
aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos 
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psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo. 
§ 6º O edital especificará os requisitos psicológicos que serão 
aferidos na avaliação. 
 
Art. 10. O resultado final da avaliação psicológica do candidato 
será divulgado, exclusivamente, como “apto” ou “inapto”. 
§ 1º Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e 
os candidatos poderão obter  cópia  de  todo  o  processado  
envolvendo  sua  avaliação  ou  do  laudo  psicológico, 
independentemente de requerimento específico e ainda que o 
candidato tenha sido considerado apto. 
§ 2º Os prazos e a forma de interposição de recurso acerca do 
resultado da avaliação psicológica serão definidos pelo edital do 
concurso. 
§ 3º Os profissionais que efetuaram avaliações psicológicas no 
certame não poderão participar do julgamento de recursos. 
§ 4º É lícito ao candidato apresentar parecer de assistente técnico 
na fase recursal. 
§ 5º Caso no julgamento de recurso se entenda que a 
documentação e a fundamentação da avaliação psicológica são 
insuficientes para se concluir sobre as condições do candidato, 
a avaliação psicológica será anulada e realizado novo exame. 
 

Subseção III 
Da avaliação de saúde 

 
Art. 11. Haverá avaliação de saúde nos concursos públicos para o 
provimento de cargos: 
I- militares, na forma dos artigos 10 e 10-C da Lei estadual n. 
3.808/1981, acrescentado pela Lei Complementar estadual n. 
35/2003; 
II- de agente penitenciário e monitor penitenciário, na forma do 
art. 10 e do art. 13 da Lei estadual n. 5.377/2004; 
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III- de delegado de polícia, escrivão de polícia e agente de 
polícia, conforme art. 18 e art. 22 da Lei Complementar estadual 
n. 37/2004. 
Parágrafo único. A avaliação de saúde será constituída pelos 
exames médicos e odontológicos previstos no edital. 
 

Subseção IV 
Da prova de aptidão física 

 
Art. 12. A prova de aptidão física constará de provas atléticas, 
adequadas às atribuições do cargo ou emprego, com indicação 
no edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do 
desempenho mínimo para classificação. 
§ 1º Haverá prova de aptidão física nos concursos públicos para 
provimentos de cargos: 
I- militares, na forma dos artigos 10 e 10-D da Lei estadual n. 
3.808/1981, acrescentado pela Lei Complementar estadual n. 
35/2003. 
II- de agente penitenciário e monitor penitenciário, na forma do 
art. 10, § 3º, e do art. 14 da Lei estadual n. 5.377/2004; 
III- de delegado de polícia, escrivão de polícia e agente de 
polícia, conforme art. 18, § 3º, e art. 22 da Lei Complementar 
estadual n. 37/2004. 
§ 2º Nos concursos públicos para provimento dos cargos 
listados no § 1º, durante a realização da prova de aptidão física 
ou em outra fase do concurso, inclusive na data de inscrição, na 
forma estabelecida no edital, do candidato poderá ser exigida a 
comprovação de possuir a altura mínima fixada em lei. 
§ 3º A aplicação de provas de aptidão física deve ser precedida 
de exames médicos, na forma estabelecida no edital. 
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Subseção V 
Da avaliação de títulos 

 
Art. 13. A avaliação de títulos somente será realizada nas 
seguintes hipóteses: 
I- nos concursos públicos para fins de efetivação, na forma do 
art. 19, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal; 
II- para provimento de cargos das carreiras jurídicas, de 
magistério, de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual e de outros 
cargos, se existir determinação na Constituição Federal, na 
Constituição Estadual ou em lei estadual específica; 
III- nos casos em que admitida expressamente por lei estadual 
específica. 
§ 2º Quando houver avaliação de títulos, a pontuação deles fica 
limitada ao máximo de 10% do valor da primeira prova escrita 
e a apresentação destes deverá ocorrer em data a ser 
estabelecida no edital, sempre posterior à da inscrição no 
concurso, ressalvada disposição diversa em lei. 
§ 3º A avaliação de títulos deverá ser realizada como fase 
posterior à prova escrita e somente apresentarão os títulos os 
candidatos aprovados nas etapas anteriores ou que tiverem 
inscrição aceita no certame. 
§ 4º Os títulos devem ser compatíveis com as atribuições do 
cargo, somente sendo admitidos os estabelecidos: 
I- no art. 32, § 4º, da Lei Complementar estadual n. 56, de 1º de 
novembro de 2005, e no art. 43, § 2º, da Lei Complementar 
estadual n. 59, de 30 de novembro de 2005, para o 
provimento, respectivamente, dos cargos de Procurador do Estado 
e de Defensor Público; 
II- no edital, nos demais casos. 
§ 5º A avaliação de títulos terá caráter meramente classificatório, 
não podendo compor a média para fim de eliminação. 
 

Subseção VI 
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Da investigação social 
 
Art. 14. Haverá investigação social da vida pregressa nos 
concursos públicos para o provimento dos seguintes cargos: 
I- militares, na forma dos artigos 10 e 10-E da Lei estadual n. 
3.808/1981, acrescentado pela Lei Complementar estadual n. 
35/2003; 
II- da carreira penitenciária e monitor penitenciário, na forma do 
art. 10, § 4º, e do art. 15 da Lei estadual n. 5.377/2004. 
III- dos cargos da Polícia Civil, conforme art. 18, § 4º, e art. 23 
da Lei Complementar estadual n. 37/2004; 
§ 1º A investigação social consistirá na apuração, dentre outros 
requisitos previstos no edital do concurso, na comprovação da 
ausência de antecedentes criminais, relativos a crimes cuja 
punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação, 
compreendendo processos na Justiça Comum, na Justiça 
Federal, na Justiça Federal Militar e Justiça Eleitoral, certidão 
negativa de antecedentes  expedida pela Polícia Federal,  
Polícia Civil e Auditoria Militar e certidão negativa de 
processo administrativo disciplinar no âmbito da Corporação. 
§ 2º A Certidão de Antecedentes será expedida pelo órgão de 
distribuição das comarcas onde o candidato haja residido nos 
últimos 5 (cinco) anos. 
 
 

Subseção VII 
Do curso ou programa de formação 

 
Art. 15. Conforme previsão no edital, poderá ser realizado curso 
ou programa de formação, como segunda etapa do concurso, 
de caráter eliminatório e/ou classificatório, ressalvada 
disposição diversa em lei específica. 
Parágrafo único. Quando o número de candidatos matriculados 
para curso ou programa de formação ensejar a formação de 
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mais de uma turma, com início em datas diferentes, o 
resultado será divulgado por grupo, ao término de cada turma. 
 
Art. 16. Deverá, necessariamente, haver curso de formação, 
com caráter eliminatório, antes do provimento dos cargos: 
I- militares, na forma dos artigos 10, § 1º, e 10-F da Lei 
estadual n. 3.808/1981, acrescentado pela Lei Complementar 
estadual n. 35/2003; 
II- da carreira penitenciária e monitor penitenciário, na forma do 
art. 10, § 1º, e do art. 16 da Lei estadual n. 5.377/2004; 
III- de delegado de polícia, escrivão de polícia e agente de 
polícia, conforme art. 18, § 1º, e art. 24 da Lei Complementar 
estadual n. 37/2004. 
§ 1º O curso de formação não integra o cálculo da nota ou média 
final do concurso e terá a carga horária estabelecida pelo edital, 
desde que respeitada a carga horária mínima prevista em lei. 
§ 2º No caso de concurso público para o provimento dos 
cargos listados no caput, a matrícula no curso de formação fica 
condicionada ao resultado da investigação social. 
§ 3º O candidato matriculado no curso de formação tem direito à 
bolsa no valor previsto em lei, podendo optar pela remuneração 
do seu cargo efetivo, quando for servidor ou militar do Estado. 
§ 4º O candidato inscrito em curso de formação fica sujeito à 
contribuição previdenciária ao regime geral de previdência. 
§ 5º Na forma prevista em lei, o erário estadual deverá ser 
ressarcido: 
I- pelo candidato, caso no momento da investidura não preencha 
as condições necessárias ao desempenho do cargo; 
II- servidor ou militar deverá ressarcir o erário estadual, caso 
não exerça o cargo pelo tempo mínimo previsto em lei. 
 

Subseção VIII 
Da publicação do resultado do concurso público 
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Art. 17. O dirigente máximo do órgão ou entidade pública 
interessada na realização do concurso público homologará e 
publicará no Diário Oficial do Estado a relação dos candidatos 
aprovados e classificados no certame, observado o número 
máximo previsto no Anexo Único deste Decreto. 
§ 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I- aprovado: candidato que tenha obtido nota final que o 
posicione dentre as vagas oferecidas no edital; 
II- classificado: candidato que tenha obtido nota final que o 
posicione após vagas oferecidas no edital e dentre o número 
máximo de vagas, na forma do Anexo Único. 
§ 2º Os candidatos não listados no número máximo de que trata o 
Anexo Único, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão 
automaticamente reprovados no concurso público. 
§ 3º No caso de realização de concurso público em mais de 
uma etapa, com curso de formação, o critério de reprovação 
do § 1º será aplicado considerando-se a classificação nas 
provas da primeira etapa, conforme definido em edital. 
§ 4º Nenhum dos candidatos empatados na última posição da 
relação de aprovados ou de classificados será considerado 
reprovado nos termos deste artigo. 
§ 5º O edital pode estabelecer número menor de classificados do 
que o máximo previsto no Anexo Único deste Decreto. 
§ 6º O disposto neste artigo deverá constar do edital de concurso 
público. 
 
Art. 18. Conforme previsão no edital, a partir da publicação da 
homologação do resultado final do concurso público até data 
anterior a da publicação do ato de sua nomeação, o candidato 
aprovado ou classificado poderá fazer opção pelo 
reposicionamento no final da lista dos classificados. 
§ 1º Após a publicação da nomeação, não será admitido pedido 
de reposicionamento, sendo tornado sem efeito o ato de 
provimento do candidato que não tomar posse no cargo, no 
prazo de 30 (trinta) dias ou outro estabelecido em lei específica. 
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§ 2º A opção de reposicionamento por candidato deficiente será 
feita no final da lista específica dos classificados portadores de 
deficiência. 
§ 3º A solicitação de reposicionamento deve ser dirigida à 
autoridade signatária do edital, que deve providenciar sua 
publicação no Diário Oficial do Estado no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for protocolada na repartição. 
§ 4º Depois da sua publicação no Diário Oficial, o pedido de 
reposicionamento será irretratável, importando renúncia à ordem 
de classificação. 
 

Seção II 
Do Edital do Concurso Público 

 
 Art. 19. O edital do concurso público será: 
I- publicado integralmente no Diário Oficial do Estado, com 
antecedência mínima de trinta dias da realização da primeira 
prova; 
II- publicado resumidamente em jornal diário de grande 
circulação, com indicação de período de inscrição, indicação de 
sítio na internet onde pode ser encontrado o edital na íntegra e 
remuneração do cargo ou emprego; e 
III- divulgado no sítio oficial do órgão ou entidade 
responsável pela realização do concurso público e da instituição 
que executará o certame, logo depois de sua publicação. 
§ 1º A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser 
publicada no Diário Oficial do Estado e divulgada na forma do 
disposto no inciso III. 
§ 2º Ressalvada expressa disposição legal em contrário, o prazo 
de que trata o inciso I poderá ser reduzido mediante ato 
motivado do Secretário de Estado sob cuja subordinação ou 
supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela 
realização do concurso público, desde que seja respeitada a 
antecedência de quinze dias da realização da primeira prova. 
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Art. 20. Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no 
mínimo, as seguintes informações: 
I- identificação da instituição realizadora do certame e do 
órgão ou entidade que o promove; 
II- menção ao ato que autorizar a realização do concurso público, 
quando for o caso;  
III - número de cargos ou empregos públicos a serem providos; 
IV- quantitativo de cargos ou empregos reservados às pessoas 
com deficiência e critérios para sua admissão, em consonância 
com o disposto nos arts. 25 a 32  deste Decreto; 
V- denominação do cargo ou emprego público, a classe de 
ingresso e a remuneração inicial, discriminando-se as parcelas 
que a compõem; 
VI- lei de criação do cargo, emprego público ou carreira, e seus 
regulamentos;  
VII - descrição das atribuições do cargo ou emprego público; 
VIII- indicação do nível de escolaridade exigido para a posse 
no cargo ou emprego e demais requisitos para o provimento 
do cargo ou emprego, inclusive altura mínima ou idade 
máxima, conforme o caso; 
IX- indicação precisa dos locais, horários e procedimentos de 
inscrição, bem como das formalidades para sua confirmação; 
X- valor da taxa de inscrição e hipóteses de isenção; 
XI- orientações para a apresentação do requerimento de isenção 
da taxa de inscrição, conforme legislação aplicável; 
XII- indicação da documentação a ser apresentada no ato de 
inscrição e quando da realização das provas, bem como do 
material de uso não permitido nesta fase; 
XIII- enunciação precisa das disciplinas das provas e dos 
eventuais agrupamentos de provas; 
XIV- indicação das prováveis datas de realização das provas; 
XV- número de provas e de etapas do concurso público, com 
indicação das respectivas fases, seu caráter eliminatório ou 
eliminatório e classificatório, e indicativo sobre a existência e 
condições do curso de formação, se for o caso; 
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XVI- informação de que haverá gravação em caso de prova oral 
ou defesa de memorial; 
XVII- a vedação de remarcação de provas ou fases para data 
diversa da prevista, em razão de circunstâncias pessoais de 
candidatos, ainda que de caráter fisiológico, como gravidez, 
doença temporária, lesão ou outra circunstância qualquer; 
XVIII- explicitação detalhada da metodologia para classificação 
no concurso público;  
XIX - os critérios de desempate; 
XX- exigência, quando cabível, de exames médicos específicos 
para a carreira ou de exame psicotécnico ou sindicância da vida 
pregressa; 
XXI- regulamentação dos meios de aferição do desempenho do 
candidato nas provas; 
XXII - fixação do prazo de validade do concurso e da 
possibilidade de sua prorrogação; 
e 
XXIII - disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, 
julgamento, decisão e conhecimento do resultado de recursos. 
§ 1º Além das informações listadas nos incisos do caput, o edital 
deverá dispor sobre a possibilidade de aproveitamento, observada 
à ordem de classificação, de candidato aprovado, para nomeação 
para idêntico cargo do quadro de outro órgão ou entidade pública 
que não o responsável pelo concurso público, desde que 
observados os seguintes requisitos: 
I - haja cargo vago de igual denominação no quadro do outro 
órgão ou entidade; 
II - seja mantido o mesmo regime jurídico, com igual habilitação 
acadêmica, mesmas atribuições, direitos, deveres e remuneração. 
§ 2º A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando 
exigidas, deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo ou 
emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição 
no concurso público ou em qualquer de suas fases, ressalvado o 
disposto em legislação específica. 
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Art. 21. O valor cobrado para inscrição no concurso público 
será fixado em edital, ressalvadas as hipóteses de isenção nele 
expressamente previstas. 
§ 1º Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos: 
I- deficientes, na forma da Lei estadual n. 4.835, de 23 de maio de 
1996; 
II- doadores de sangue, nos termos da Lei estadual n. 5.268, 
de 10 de dezembro de 2002, e da Lei estadual n. 5.397, de 29 de 
junho de 2004; 
III- em outros casos expressamente previstos em lei estadual. 
§ 1º A isenção mencionada no § 1º deverá ser solicitada 
mediante requerimento do candidato, contendo as informações e 
documentos exigidos para a concessão do benefício. 
§ 2º O edital do concurso público definirá os prazos limites para 
a apresentação do requerimento de isenção, assim como da 
resposta ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido. 
§ 3º Em caso de indeferimento do pedido, o candidato deverá ser 
comunicado antes do término do prazo previsto para as 
inscrições. 
§ 4º O órgão ou entidade executor do concurso público adotará as 
diligências necessárias à verificação da veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 
§ 5º Os casos de gratuidade também se aplicam aos processos 
seletivos simplificados para a contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da 
Constituição. 
 
Art. 22. Para efeito de desempate serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: 
I- maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei 
federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 
II- maior pontuação nas provas realizadas, conforme se dispuser 
em edital, observada à correlação entre estas e as atribuições dos 
respectivos cargos ou empregos. 
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Art. 23. O concurso público terá prazo de validade indicado 
no respectivo edital e, ressalvada previsão em lei, limitado a 
até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período ao estabelecido. 
§ 1º O prazo de validade para concursos públicos de provimento 
do cargo de Procurador do Estado é de até 1 (um) ano, na forma 
prevista no art. 32, § 8º, da Lei Complementar estadual n. 
56/2005. 
§ 2º O prazo de validade do concurso público será contado a 
partir da publicação do ato de homologação do seu resultado 
final. 
§ 3º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato 
aprovado ou classificado em concurso anterior, com prazo de 
validade não expirado. 
 
Art. 24. O edital do concurso deverá ser previamente analisado 
pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma prevista no art. 2º, 
XXXI, e no art. 16, VI, da Lei Complementar estadual n. 
56/2005. 
Parágrafo único. O edital do concurso somente será publicado 
depois de feitas as alterações apontadas pela Procuradoria-Geral 
do Estado. 
 

Seção III 
Da Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência 

 
Art. 25. Em igualdade de condições com os demais candidatos, às 
pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo ou 
emprego  cujas atribuições  sejam  compatíveis  com  a  
deficiência  de que  são  portadoras, 
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sendo-lhes reservadas no mínimo 10% (dez por cento) e no 
máximo 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas. 
§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da 
necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, 
respeitados os percentuais mínimo e máximo previstos no caput. 
§ 2º O direito de inscrição para pessoas deficientes será 
assegurado por reserva do número de vagas ou por previsão 
de percentual de vagas, devendo, em qualquer caso, ser 
respeitado o limite percentual máximo previsto no caput. 
§ 3º Caso a aplicação do percentual previsto resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente, respeitado o limite percentual máximo. 
§ 4º Caso não seja possível reservar vagas sem ultrapassar o 
limite máximo percentual previsto, fica assegurado a candidato 
deficiente o direito à 5ª (quinta) nomeação, caso venha a 
ocorrer. 
§ 5º No caso de concurso com disputa regionalizada de vagas, a 
reserva de vagas será calculada sobre as vagas previstas para 
cada localidade ou região. 
§ 6º Não haverá reserva de vagas para pessoas deficientes nos 
concursos para provimento de cargos militares ou para o 
provimento de qualquer cargo ou emprego que exija aptidão 
plena do candidato. 
 
Art. 26. Para efeito de definição de deficiência, incapacidade 
ou das categorias de deficiência serão considerados os 
conceitos estabelecidos pela medicina especializada, aplicando-
se no que couber o disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto 
federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
 
Art. 27. Os editais de concursos públicos deverão conter: 
I- previsão de adaptação das provas, do curso de formação e 
do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; 
II- exigência de apresentação, pelo candidato portador de 
deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a 
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espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
deficiência; e 
III- definição da ordem das nomeações dos candidatos não 
deficientes e deficientes. 
 
Art. 28. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição 
de pessoa portadora de deficiência em concurso público para 
ingresso em carreira da Administração Pública estadual direta 
e indireta. 
§ 1º No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que 
necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá 
requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das 
provas. 
§ 2º O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do 
concurso. 
 
Art. 29. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas neste Decreto, participará de 
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que concerne: 
I - aos tipos de prova e ao conteúdo das provas;  
II - à avaliação e aos critérios de aprovação; 
III- ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV- à nota mínima ou desempenho mínimo exigido para todos os 
demais candidatos. 
 
Art. 30. A publicação do resultado final do concurso será feita em 
duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os 
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candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a 
segunda somente a pontuação destes últimos. 
 
Parágrafo único. O candidato portador de deficiência aprovado 
dentre as vagas previstas nas duas listas, geral e específica, não 
deve ser computado no percentual ou no número de vagas 
reservadas para deficientes, devendo a vaga reservada ser 
destinada a outro candidato deficiente. 
 
Art. 31. O órgão responsável pela realização do concurso terá a 
assistência de equipe multiprofissional composta de três 
profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências 
em questão, sendo um deles médico, e três profissionais 
integrantes da carreira almejada pelo candidato. 
§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
I- as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II- a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da 
função a desempenhar; 
III- a viabilidade das condições de acessibilidade e as 
adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; 
IV- a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos 
ou outros meios que habitualmente utilize; e 
V- a CID e outros padrões reconhecidos nacional e 
internacionalmente. 
§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre 
as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o 
estágio probatório. 
§ 3º No caso de indícios de manifesta ausência de 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, na 
realização de exames necessários à comprovação de aptidão 
física e mental, na forma do art. 6º, VI, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, o candidato será submetido também à 
avaliação da equipe multiprofissional, que emitirá parecer 
conclusivo sobre a sua inaptidão para o desempenho das 
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atribuições do cargo ou sobre necessidade de o avaliar durante 
o estágio probatório. 
§ 4º Não pode haver readaptação ou mudança de atribuições no 
caso de deficiência ou limitação física anterior ao ingresso no 
serviço público. 
 
Art. 32. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho 
do candidato portador de deficiência durante o estágio probatório 
obedecerá ao disposto no art. 19 da Lei Complementar estadual n. 
13/1994, no caso previsto no art. 31, § 2º, deste Decreto. 
 
Art. 33. Na inexistência de candidatos habilitados para todas 
as vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência, as 
remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos 
habilitados com estrita observância da ordem classificatória. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34. Este Decreto não se aplica aos concursos cujos editais 
já tenham sido publicados. 
 
Art. 35. São declarados inabilitados, para efeito de investidura 
em cargos ou empregos estaduais, os portadores de doenças 
graves, contagiosas ou incuráveis, especificadas no § 2º do art. 
132 da Lei Complementar estadual n. 13/1994. 
 
Art. 36. O órgão ou entidade pública interessada na realização 
do concurso público e a Secretaria de Administração, juntamente 
com outros órgãos e entidades, em especial a Secretaria de 
Saúde e Instituto de Assistência e Previdência do Estado do 
Piauí - IAPEP, devem adotar as providências necessárias à 
formação da equipe multiprofissional. 
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Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 11 de JULHO de 
2013 
 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

ANEXO ÚNICO 

QUANTIDADE DE VAGAS X NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 

 
QUANTIDADE DE 
VAGAS PREVISTAS 
NO EDITAL POR 
CARGO OU  
EMPREGO 

NÚMERO MÁXIMO 
DE CANDIDATOS 
APROVADOS E 
CLASSIFICADOS 

1             5 
2             9 
3           14 
4           18 
5           22 
6           25 
7           29 
8           32 
9           35 
10           38 
11           40 
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12                42 
13                45 
14                47 
15                48 
16                50 
17                52 
18                53 
19                54 
20                56 
21                57 
22                58 
23                58 
24                59 
25                60 
26                60 
27                60 
28                60 
29                60 

30 ou mais duas vezes o número de 
vagas 
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DECRETO Nº 15.298, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- 
PUBLICADO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO Nº 
152, DE 12/08/2013. 

 
 

Regulamenta a concessão de licença para 
tratamento da própria saúde, licença por 
acidente em serviço e licença por motivo 
de doença em pessoa da família para 
servidores civis e para militares do 
Estado. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, 
 
CONSIDERANDO a disciplina atualmente conferida aos arts. 
77 a 86 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, 
especialmente com as alterações feitas pela Lei estadual n. 
6.371, de 2 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o § 3º do art. 136-A da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
estadual n. 6.290, de 19 de dezembro de 2012; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 61, § 2º; art. 64; art. 65, 
§ 4º; art. 67, § 2º; art. 75, §§ 1º e 4º; art. 91, V, e § 1º; art. 94; 
art. 95; art. 98; art. 99; art. 101; art. 124, § 3º; e art. 125, todos, 
da Lei estadual n. 3.808, de 16 de julho de 1981, bem como o 
estatuído nos arts. 13, 57, 58 e 68 da Lei estadual n. 5.378, 
de 10 de fevereiro de 2004; 
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CONSIDERANDO o efeito vinculante para a Administração 
Pública das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 
4.277-DF e na ADPF 132-RJ, rel. Min. Ayres Britto, v.u., 
DJe 14/10/2011, que conferiram interpretação conforme ao art. 
1.723 do Código Civil, para excluir qualquer significado que 
impeça o reconhecimento como família da união contínua, 
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, segundo as 
mesmas regras e com as mesmas consequências da união 
estável heteroafetiva; 
 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 
75 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais 
pagos em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no 
gozo de qualquer licença ou que esteja afastado do exercício 
do cargo, 
 

D E C R E T A: 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Poderão ser concedidas ao servidor civil ou militar do 
Estado, mediante avaliação de perícia ou de junta médica oficial 
e no prazo indicado no respectivo laudo ou parecer pericial, as 
seguintes licenças: 
I - licença para tratamento da própria saúde, a pedido ou de 
ofício;  
II - licença por acidente em serviço; e 
III - licença por motivo de doença em pessoa da família. 
§ 1º As licenças de que trata este Decreto têm início e 
término nos dias, úteis ou não, indicados no respectivo laudo ou 
parecer pericial, observado o seguinte: 

 I- se concedidas durante o período de férias, suspendem o 
curso destas, que serão alteradas para o término da licença, 
considerando-se o saldo remanescente; 
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II- se concedida antes do início das férias, estas serão alteradas 
para o primeiro dia útil após a licença, se outra data não houver 
sido requerida pelo servidor. 
 
§ 2º O servidor civil ou militar impossibilitado de comparecer 
ao trabalho em razão das licenças de que trata este Decreto 
deve comunicar o fato à sua chefia imediata no primeiro dia 
útil do início do afastamento, bem como apresentar à unidade 
de saúde ou de gestão de pessoas do órgão o respectivo 
atestado médico, para fins de homologação ou de realização 
de perícia oficial, se for o caso, no prazo estabelecido no § 
2º do art. 4º deste Decreto. 
 
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se: 
I- perícia oficial: a avaliação técnica presencial, realizada por 
médico ou cirurgião-dentista formalmente designado, destinada 
a fundamentar as decisões da administração em relação à 
concessão de licenças para tratamento de saúde do próprio 
servidor civil ou militar do Estado ou pessoa da família ou 
acidente em serviço; 
II- médico  ou  cirurgião-dentista  assistente: aquele  que presta 
assistência ao servidor ou ao familiar do servidor em 
quaisquer das especialidades médicas ou odontológicas, seja 
ele do setor público ou privado, responsável pelo diagnóstico e 
tratamento das patologias de que o paciente esteja acometido. 
 
Art. 3º A perícia poderá ser realizada por: 
I - junta oficial - aquela formada por grupo de três médicos ou de 
três cirurgiões-dentistas integrantes do quadro de servidores 
efetivos ou de militares do Estado do Piauí e formalmente 
designados; e 
II - perícia oficial singular - a realizada por apenas um médico ou 
um cirurgião-dentista integrante do quadro de servidores efetivos 
ou de militares do Estado do Piauí e formalmente designado. 
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§ 1º Os médicos ou cirurgiões-dentistas peritos do órgão, 
após as diligências e procedimentos necessários em cada 
situação, emitirão laudo ou parecer pericial em linguagem 
clara, objetiva e adequada, que sirvam à fundamentação das 
decisões administrativas. 
§ 2º O laudo ou parecer pericial deverá conter a conclusão e o 
nome do perito oficial e seu registro no conselho de classe 
respectivo, mas não se referirá ao nome ou à natureza da 
patologia, salvo quando se tratar de lesões produzidas  por  
acidente  em  serviço,  doença  profissional  ou  qualquer  das 
doenças graves especificadas no § 2º do art. 132 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, ou no art. 
57, V, da Lei estadual n. 5.378/2004. 
§ 3º A junta oficial, sempre que julgar necessário, poderá 
requisitar a atuação de outros profissionais especializados, 
integrantes do quadro de pessoal do órgão ou convidados de 
outros órgãos e instituições. 
 
Art. 4º As licenças de que tratam este Decreto serão 
concedidas ao servidor civil ou militar do Estado: 
I- por perícia oficial singular, em caso de licença para 
tratamento de saúde ou de licença por motivo de doença 
em pessoa da família que não exceder o prazo de 15 (quinze) 
dias, ininterruptos ou não, dentro de  um período de doze meses 
a contar do primeiro dia de afastamento; e 
II- mediante avaliação por junta oficial, em caso de licenças que 
excederem o prazo indicado no inciso I deste artigo. 
§ 1º O interstício de doze meses a que se refere o inciso I deste 
artigo inicia-se, para as licenças de que trata este Decreto, 
concedida a partir da data de sua vigência. 
§ 2º O atestado emitido por médico ou cirurgião-dentista 
assistente, estranhos ao quadro de pessoal do órgão, deverá ser 
apresentado pelo servidor ou militar na unidade de saúde ou, 
onde não houver, na unidade de gestão de pessoas no prazo 
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máximo de dois dias contados da data do início de seu 
afastamento, para fins de avaliação ou homologação pela 
perícia oficial singular ou junta oficial, conforme o caso, 
observado o disposto no § 4º deste artigo. 
§ 3º Do atestado a que se refere o § 2º deste artigo deverão 
constar a identificação do servidor e do profissional emitente, 
o registro deste no conselho de classe respectivo, o Código 
Internacional de Doenças - CID ou o diagnóstico, quando 
autorizado pelo paciente, e o tempo de dispensa à atividade 
concedido. 
§ 4º Ao servidor civil ou militar é assegurado o direito de não 
autorizar a especificação do diagnóstico no atestado, hipótese 
em que o paciente deverá submeter-se à perícia oficial antes 
do término do período de afastamento, independentemente 
do prazo da licença. 
§ 5º O atestado de que trata o § 2º deste artigo somente 
produzirá efeitos após sua homologação pela perícia oficial. 
§ 6º A não apresentação do atestado no prazo estabelecido no 
§ 2º, salvo por motivo justificado, caracterizará falta ao 
serviço, nos termos do art. 42, § 7º, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994. 
 
Art. 5º O Estado poderá ter mais de uma Junta Oficial, com a 
finalidade de realizar perícia médica sobre o estado de saúde de 
servidores civis, militares e seus familiares, para fim de concessão 
de licenças ou benefícios, na forma prevista em leis estaduais e 
neste Decreto. 
§ 1º A Junta Oficial será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no 
máximo, 5 (cinco) membros, dentre profissionais do quadro de 
saúde pública do Estado. 
§ 2º Os membros de Junta Médica Oficial devem ser substituídos 
no prazo de até 3 (três) anos. 
§ 3º Pode haver Juntas Oficiais vinculadas à Secretaria de 
Administração, Secretaria de Segurança e à Polícia Militar do 
Estado do Piauí, com membros designados por ato do Secretário 
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de Administração, Secretário de Segurança ou do Comandante-
Geral da Polícia Militar, conforme o caso. 
§ 4º Compete à Junta Oficial realizar perícias e pronunciar-se, 
dentre outros, nos seguintes casos: 
I - reversão de servidor aposentado; 
II - remoção por motivo de saúde do servidor, cônjuge, 
companheiro ou dependente; 
III - licença para tratamento da própria saúde do servidor ou 
militar do Estado, licença por acidente em serviço ou por motivo 
de doença em pessoa da família; 
IV - concessão de horário especial ao servidor público civil 
deficiente ou que possua filho com deficiência física, sensorial ou 
mental; 
V - concessão de aposentadoria por invalidez do servidor civil, 
transferência de ofício para a reserva ou reforma do militar; 
VI - comprovação de invalidez ou deficiência para fins de 
concessão de pensão por morte; 
VII - comprovação do estado de saúde do servidor, quando se 
encontrar de licença para tratamento de saúde, impossibilitando a 
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar;  
VIII - avaliação da sanidade mental de acusado em processo 
administrativo disciplinar; 
IX - avaliação para isenção de imposto de renda, conforme dispõe 
a legislação federal; 
X - desempenhar outras atividades correlatas, previstas em lei, 
regulamento ou determinas por autoridade superior. 
§ 5º A Junta Oficial poderá convocar o servidor ou militar do 
Estado a submeter-se a perícia médica oficial, bem como 
solicitar-lhe a apresentação de exames e outras informações 
médicas complementares, dentro de prazo estabelecido, a fim de 
subsidiar sua análise clínica acerca do caso.” (NR). 
 
Art. 6º Nas hipóteses em que seja exigida perícia, avaliação ou 
inspeção e não  haja médico, cirurgião-dentista  ou  junta 
oficial  para a sua realização, o órgão ou entidade celebrará, 
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preferencialmente e nesta ordem, convênio com unidades de 
atendimento do sistema público de saúde, Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS ou com entidades sem fins lucrativos 
declaradas de utilidade pública. 
§ 1º As perícias, avaliações ou inspeções realizadas na 
ausência de médico, cirurgião-dentista ou junta oficial 
submetem-se as mesmas exigências de composição ou 
qualificação exigida para os correspondentes órgãos oficiais. 
§ 2º A perícia, avaliação ou inspeção realizada, na forma 
prevista no caput deste artigo, poderá ser submetida a 
ratificação por junta ou perícia oficial, conforme o caso. 
 
Art. 7º A perícia médica oficial poderá ser dispensada para 
concessão de licença  para tratamento da própria saúde  e por 
motivo de  doença em pessoa da família, desde que o 
afastamento não ultrapasse o período de cinco e três dias 
corridos, respectivamente, e que a soma das licenças da 
mesma espécie não ultrapasse quatorze dias, consecutivos ou 
não, no interstício de doze meses. 
§ 1º A dispensa da perícia oficial fica condicionada à 
apresentação, na unidade de saúde do órgão ou, se não 
houver, na unidade de gestão de pessoas, de atestado médico 
ou odontológico, no prazo de que trata o § 2º do art. 4º deste 
Decreto. 
 

§ 2º Ainda que configurados os requisitos para a dispensa da 
perícia oficial, previstos no caput deste artigo, o servidor civil, 
militar do Estado ou seu familiar poderá ser submetido à 
perícia oficial a qualquer momento, mediante recomendação 
do perito oficial ou a pedido da unidade de recursos humanos 
do órgão. 
 
Art. 8º Na impossibilidade de locomoção do servidor civil, do 
militar ou de seu familiar, ou em razão da natureza da 
doença, situações constatadas pela área de saúde, a avaliação 
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pericial poderá ser realizada no estabelecimento hospitalar 
onde o servidor ou o familiar se encontrar internado ou no 
domicílio destes. 
 
Art. 9º A unidade de saúde deverá informar à unidade de 
recursos humanos, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais e providências cabíveis, o período de afastamento 
do servidor civil ou militar, destacando as hipóteses de lesões 
produzidas por acidente em serviço, doenças profissionais ou 
qualquer das doenças especificadas no art. 132, § 2º, da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994 ou no art. 57, V, da Lei 
estadual n. 5.378/2004, observadas as normas vigentes de 
preservação do sigilo e da segurança das informações. 
 
Art. 10º Findo o prazo da licença, o servidor civil ou 
militar deverá reassumir, imediatamente, o exercício, salvo 
prorrogação pedida antes  de findar a licença. 
Parágrafo único. Nos casos de prorrogação de licença, sem 
que seja possível o retorno do servidor civil ou militar ao 
serviço, este deverá apresentar ou encaminhar novo atestado 
médico antes do término da licença anterior, procedendo-se 
à reavaliação médica. 
 
Art. 11. É vedado o exercício de atividade remunerada 
durante os períodos de licença de que trata este Decreto. 
 
Art. 12. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do 
término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação. 
Parágrafo único. Depende de inspeção por junta médica oficial 
o deferimento de nova licença, quando concedida antes do 
decurso de sessenta dias contados do término da anterior e 
desde que a sua duração ultrapasse 15 (quinze) dias. 
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Art. 13. Durante o período das licenças de que trata este 
Decreto, o servidor civil ou militar receberá a remuneração do 
cargo efetivo, sendo vedado o pagamento de: 
I- indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 
II- gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas, 
operações planejadas ou qualquer outra vantagem 
condicionada à efetiva prestação do serviço. 
Parágrafo único. Não se aplica a vedação do inciso II do 
caput deste artigo ao servidor em licença para tratamento da 
própria saúde ou licença por acidente em serviço no que se 
refere ao pagamento de gratificação de incremento da 
arrecadação, nos termos do art. 31, III, “b” e “c”, da Lei 
Complementar estadual n. 62, de 26 de dezembro de 2005. 

 
CAPÍTULO II 

DAS LICENÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE 
CONCEDIDAS A SERVIDORES CIVIS 

 
Seção I 

Da Licença para Tratamento da Própria Saúde 
 
Art. 14. Ao servidor será concedida licença para tratamento de 
saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia ou junta 
médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, 
observadas as disposições do Capítulo I deste Decreto. 
Parágrafo único. O servidor que, no curso da licença, julgar-se 
apto a retornar à atividade, será submetido à perícia oficial 
previamente ao retorno. 
 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

Art. 15. O servidor que apresentar indícios de lesões 
orgânicas ou funcionais será submetido, de ofício, à perícia 
oficial. 
§ 1º Os servidores que operam com raios x ou substâncias 
radioativas serão submetidos a exames médicos e à perícia 
oficial a cada 6 (seis) meses. 
§ 2º Será punido com suspensão de até quinze dias o 
servidor que, injustificadamente, não comparecer  à  perícia  
oficial, após  devidamente cientificado. 
§ 3º Uma vez cumprida a determinação da Administração, 
cessarão os efeitos da penalidade de que trata o § 2º deste artigo. 
 
Art. 16. O servidor em licença para tratamento da própria saúde 
faz jus à sua remuneração, podendo perceber a parcela 
correspondente à função comissionada ou ao cargo em 
comissão exercidos, desde que permaneça na titularidade 
destes durante a fruição da licença. 
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão sem vínculo 
efetivo com o serviço público e o contratado temporário 
vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e 
apenas os primeiros quinze dias da licença de que trata o 
caput deste artigo serão remunerados pelo órgão ou 
entidade estadual. 
§ 2º A partir do décimo sexto dia de afastamento ininterrupto do 
trabalho, os servidores de que trata o § 1º deste artigo será 
encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS. 
 
Art. 17. O período de licença para tratamento da própria 
saúde até o limite de vinte e  quatro meses, cumulativo  ao 
longo  do tempo de serviço público prestado ao Estado, em 
cargo de provimento efetivo, é considerado como de efetivo 
exercício, na forma do art. 109, VI, “b”, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994. 
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Parágrafo único. O período da licença que exceder o prazo a 
que se refere o caput deste artigo será computado apenas para 
fins de aposentadoria e disponibilidade. 
 
Art. 18. Após o período 24 (vinte e quatro) meses de 
licença para tratamento da própria saúde, não estando em 
condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o 
servidor será aposentado por invalidez, com base em laudo 
emitido por junta médica oficial. 
Parágrafo único. O lapso de tempo compreendido entre o 
término da licença e a publicação do ato da aposentadoria 
será considerado como de prorrogação da licença. 
 

Seção II 
Da Licença por Acidente em Serviço 

 
Art. 19. Será licenciado, com remuneração integral, o 
servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia 
profissional, observadas as disposições do Capítulo I deste 
Decreto. 
 
Art. 20. Configura acidente em serviço ou doença profissional, 
o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo 
exercido. 
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o 
dano: 
I- decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 
servidor no exercício do cargo; 

II- sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 
 
Art. 21. A solicitação de licença por acidente em serviço será 
instruída com as provas do acidente, por meio de juntadas de 
inquérito policial, inquérito policial militar, laudo de acidente 
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de trânsito ou qualquer outro documento pertinente à 
comprovação das circunstâncias do acidente. 
Parágrafo único. Como prova do acidente  exigir-se-á,  também, 
atestado ou laudo médico, a ser produzido no prazo de 10 
(dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 
 
Art. 22. O servidor acidentado em serviço que necessite de 
tratamento especializado deverá utilizar a rede pública ou 
credenciada pelo Estado ou suas entidades e, na ausência de 
condições técnicas adequadas, poderá ser tratado em instituição 
privada, à conta de recursos públicos. 
Parágrafo único. O tratamento em instituição privada, 
devidamente recomendado e fundamentado por junta médica 
oficial, constitui medida de exceção e somente será admissível 
quando inexistirem meios e recursos adequados na rede publica 
ou credenciada pelo Estado ou suas entidades. 
 
Art. 23. O período da licença por acidente em serviço é 
considerado como de efetivo exercício, na forma do art. 109, 
VI, “d”, da Lei Complementar estadual n. 13/1994. 
 

Seção III 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 
 
Art. 24. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, 
ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou 
afim até o segundo grau civil, mediante perícia ou junta 
médica oficial, na forma do Capítulo I deste Decreto. 
§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do 
servidor for indispensável, o que deverá ser avaliado por 
perícia oficial, podendo ser solicitado parecer do serviço 
social, e não puder ocorrer simultaneamente com o exercício 
do cargo ou mediante compensação de horário. 
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§ 2º Na hipótese de licença por motivo de doença em 
pessoa da família, o atestado médico de que trata o § 2º do 
art. 4º deste Decreto deverá consignar também o nome do 
familiar do servidor, a relação de parentesco entre estes e a 
imprescindibilidade da assistência direta a ser prestada pelo 
servidor. 
§ 3º Caso a pessoa assistida seja dependente de mais de um 
servidor civil e/ou de militar estadual, somente poderá ser 
concedida licença para um deles. 
§ 4º A licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses nas seguintes condições: 
I - sem prejuízo da remuneração, por até 60 (sessenta) dias, 
consecutivos ou não; 
II - sem remuneração, por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou 
não, após decorridos os sessenta dias a que se refere o inciso 
anterior. 
§ 5º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data do deferimento da primeira licença concedida. 
§ 6º A soma das licenças remuneradas e das licenças não 
remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas 
em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto 
no § 5º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos 
incisos I e II do § 4º, mesmo que sejam concedidas por motivos 
diversos. 
§ 7º As prorrogações a que se refere o § 4º deste artigo serão 
deferidas mediante novos laudos de perícia médica oficial, 
observado o disposto no art. 7º deste Decreto. 
§ 8º Não faz jus à licença o servidor exclusivamente 
comissionado, o temporário ou qualquer outro sem vínculo 
efetivo com a administração pública estadual direta, autárquica 
ou fundacional 
 
Art. 25. O pedido de licença deverá ser formalizado na 
unidade de recursos humanos do órgão ou entidade, instruído 
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com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, 
do vínculo matrimonial ou da união estável. 
§ 1º A comprovação do grau de parentesco para fins de 
concessão da licença por motivo de doença  em pessoa da  
família far-se-á  por meio  de certidão de nascimento. 
§ 2º Para a comprovação do vínculo matrimonial ou da união 
estável, o servidor deverá apresentar um dos seguintes 
documentos: 
I- certidão de casamento; 
II- documentação idônea, no caso de companheiro ou 
companheira. 

§ 3o Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e 
uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, que dispensem 
um ao outro os direitos e deveres previstos em lei e 
mantenham relacionamento civil permanente, desde que 
devidamente comprovado, aplicando-se para configuração 
deste, no que couber, os preceitos legais incidentes sobre a 
união estável entre parceiros de sexos diferentes, na força 
do art. 1.723 do Código Civil e da Lei n. 9.278, de 10 de 
maio de 1996. 
§ 4º Respeitado o § 3º deste artigo, para comprovação da união 
estável, a documentação idônea deve compreender no mínimo 
três dos seguintes documentos: 
I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 
 II - certidão de casamento religioso; 
III- declaração do imposto de renda do segurado, em que 
conste o interessado como seu dependente; 
IV- disposições testamentárias;- declaração especial feita perante 
tabelião;  

VI - prova de mesmo domicílio; 
V- prova de encargos domésticos evidentes e existência de 
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
VI- conta bancária conjunta; 
VII- apólice de seguro da qual conste o segurado como 
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instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua 
beneficiária; 
VIII- ficha de tratamento em instituição de assistência médica, 
da qual conste o segurado como responsável; 
IX- escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 
nome de dependente; 
X- escritura pública de união estável ou contrato de união 
estável registrado em cartório; 
XI- quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 
comprovar. 
§ 5º Na hipótese de os documentos listados nos §§ 1º e 2º 
relativos à pessoa enferma já constarem dos assentamentos 
individuais do servidor, fica dispensada a sua apresentação. 
§ 6º O servidor fica dispensado de nova apresentação dos 
documentos previstos no § 4º deste artigo, desde que tenha 
produzido a mesma documentação, para fim de inscrição de 
seu companheiro ou companheira como dependente, para fins 
previdenciários, junto ao Instituto de Assistência e Previdência 
do Estado do Piauí - IAPEP. 
 
Art. 26. O tempo de licença remunerada para tratamento de 
pessoa da família será contado apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade, na forma do art. 110, II, da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994. 
Parágrafo único. O tempo de licença não remunerada para 
tratamento de pessoa da família não será contado para nenhum 
efeito. 
 
Art. 27. Na forma de regulamento específico, não se 
concederá licença-prêmio por assiduidade ao servidor que, no 
período aquisitivo, esteve afastado de licença por motivo de 
doença em pessoa da família, sem remuneração. 
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CAPÍTULO III 
DAS LICENÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE 
CONCEDIDAS A MILITARES DO ESTADO 

 
Seção I 

Da Licença para Tratamento da Própria Saúde 
 

Art. 28. Ao militar do Estado será concedida licença para 
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia 
ou junta médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que 
fizer jus, observadas as disposições do Capítulo I deste 
Decreto. 
Parágrafo único. O militar que, no curso da licença, julgar-se 
apto a retornar à atividade, será submetido à perícia oficial 
previamente ao retorno. 
 

Art. 29. O militar que apresentar indícios de lesões orgânicas 
ou funcionais será submetido, de ofício, à perícia oficial. 
§ 1º Será punido com repreensão o militar que, 
injustificadamente, não comparecer à perícia oficial, após 
devidamente cientificado. 
§ 2º Uma vez cumprida a determinação da Administração, 
cessarão os efeitos da penalidade de que trata o § 1º deste artigo. 
 
Art. 30. O militar em licença para tratamento da própria saúde 
faz jus à sua remuneração, podendo perceber a parcela 
correspondente à função comissionada ou ao cargo em 
comissão exercidos, desde que permaneça na titularidade 
destes durante a fruição da licença. 
 
Art. 31. O militar será agregado quando estiver de licença para 
tratar da própria saúde por: 
I- ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano 
contínuo de tratamento; 
II- ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita 
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o processo de reforma; 
III- haver ultrapassado um ano contínuo de licença para 
tratamento de saúde própria; 
Parágrafo único. A agregação será contada a partir do 
primeiro dia após os prazos dos inciso I e III do caput 
deste artigo e enquanto durar a licença. 
 
Art. 32. Será reformado de ofício o militar que: 
I- for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo; 
II- estiver agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido 
julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de 
junta médica oficial, mesmo que se trate de moléstia curável; 
§ 1º A incapacidade definitiva pode sobrevir em 
conseqüência de: 
I- ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou 
enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua 
causa eficiente; 
II- acidente em serviço; 
III- doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de 
causa e efeito a condições inerentes ao serviço; 
IV- tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, mal  de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei 
indicar com base nas conclusões da medicina especializada; 
V- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de 
causa e efeito com o serviço. 
§ 2º Os casos de que tratam os itens I, II, e III do § 1º 
deste artigo serão provados por laudo de junta médica oficial, 
sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas de 
tratamento nas enfermidades e hospitais, e os registros de 
baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a 
situação. 
§ 3º Nos casos de tuberculose, as Juntas de Saúde deverão 
basear seus julgamentos, obrigatoriamente, em observações 
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clínicas, acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de 
modo a comprovar com segurança, a atividade da doença, 
após acompanhar sua evolução até 03 (três) períodos de 06 
(seis) meses de tratamento clínico-cirúrgico metódico, 
atualizado e, sempre que necessário, nosocomial, salvo quando 
se tratar de formas "grandemente avançadas" no conceito 
clínico e sem qualquer possibilidade de regressão completa, 
as quais, terão parecer imediato da incapacidade definitiva. 
§ 4º O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, 
para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará 
condicionado a um período de consolidação extra-nosocomial 
nunca inferior a 06 (seis) meses contados a partir da época da 
cura. 
§ 5º Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio 
mental ou neuro-mental grave persistente, no qual, esgotados os 
meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa 
ou considerável da personalidade, destruindo a 
autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total 
e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. 
§ 6º Ficam excluídas do conceito de alienação mental as 
epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pelas Juntas 
de Saúde. 
§ 7º Considera-se paralisia, todo caso de neuropatia grave e 
definitiva que afeta a motilidade, sensibilidade, troficidade e 
mais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais 
de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e 
definitivos, que tornem o indivíduo total e permanentemente 
impossibilitado para qualquer trabalho. 
§ 8º São também equiparados às paralisias os casos de 
afecções ósteo-músculo-articulares graves e crônicas 
(reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças 
similares), nos quais, esgotados os meios habituais de 
tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer 
ósteo-músculo-articulares residuais, quer secundários das 
funções nervosas, motilidade, troficidade ou mais funções 
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que tornem o indivíduo total e permanentemente 
impossibilitado para qualquer trabalho. 
§ 9º São equiparados à cegueira, não só os casos de afecções 
crônicas, progressivas e incuráveis, que conduzirão à 
cegueira total, como também os de visão rudimentar que 
apenas permitam a percepção de vultos, não susceptíveis de 
correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico-
cirúrgico. 
 
Art. 33. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por 
um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV do § 1º do 
art. 32, independentemente do tempo de contribuição, será 
reformado com proventos integrais, assegurada a percepção das 
vantagens incorporáveis. 
 
Art. 34. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente com 
base no inciso V do art. 32, será reformado com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
Art. 35. A fruição anterior de licença para tratamento de 
saúde não prejudica a concessão de licença especial. 
 
Art. 36. O período de licença para tratamento da própria saúde 
é considerado como de efetivo exercício, na forma do art. 125 
da Lei estadual n. 3.808/1981. 
 

Seção II 
Da Licença por Acidente em Serviço 

 
Art. 37. O militar do Estado acidentado em serviço será 
licenciado com remuneração integral, observadas as disposições 
do Capítulo I deste Decreto. 
 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

Art. 38. Configura acidente em serviço ou doença profissional, 
o dano físico ou mental sofrido pelo militar, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo 
exercido. 
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o 
dano: 
II- decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 
militar no exercício do cargo; 
II- sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 
 
Art. 39. A solicitação de licença por acidente em serviço será 
instruída com as provas do acidente, por meio de juntadas de 
inquérito policial, inquérito policial militar, laudo de acidente 
de trânsito ou qualquer outro documento pertinente à 
comprovação das circunstâncias do acidente. 
Parágrafo único. Como prova do acidente  exigir-se-á,  também, 
atestado ou laudo médico, a ser produzido no prazo de 10 
(dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 
 
Art. 40. O militar acidentado em serviço que necessite de 
tratamento especializado deverá utilizar a rede pública ou 
credenciada pelo Estado ou suas entidades e, na ausência de 
condições técnicas adequadas, poderá ser tratado em 
instituição privada, à conta de recursos públicos oriundos do 
Fundo de Saúde, previsto no art. 41 da Lei estadual n. 
5.378/2004. 
Parágrafo único. O tratamento em instituição privada, 
devidamente recomendado e fundamentado por junta médica 
oficial, constitui medida de exceção e somente será admissível 
quando inexistirem meios e recursos adequados na rede pública 
ou credenciada pelo Estado ou suas entidades. 
 
Art. 41. À licença por acidente em serviço aplica-se, no que 
couber, o disposto nos arts. 29 a 36 deste Decreto. 
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Seção III 
Da Licença por Motivo de Tratamento de Saúde de Pessoa da 

Família 
 
Art. 42. Poderá ser concedida licença ao militar por motivo 
de tratamento de saúde do cônjuge ou companheiro, filhos 
inválidos, interditos ou não emancipados, mãe e pai que 
comprovem dependência econômica, mediante perícia ou junta 
médica oficial, na forma do Capítulo I deste Decreto. 
§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do 
militar for indispensável, o que deverá ser avaliado por 
perícia oficial, podendo ser solicitado parecer do serviço 
social, e não puder ocorrer simultaneamente com o exercício do 
cargo ou mediante compensação de horário. 
§ 2º Na hipótese de licença por motivo de doença em 
pessoa da família, o atestado médico de que trata o § 2º do art. 
4º deste Decreto deverá consignar também o nome do familiar 
do militar, a relação de parentesco entre estes e a 
imprescindibilidade da assistência direta a ser prestada pelo 
servidor. 
§ 3º Caso a pessoa assistida seja dependente de mais de um 
servidor civil e/ou de militar estadual, somente poderá ser 
concedida licença para um deles. 
§ 4º A licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses nas seguintes condições: 
I - sem prejuízo da remuneração, por até 60 (sessenta) dias, 
consecutivos ou não; 
II - sem remuneração, por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou 
não, após decorridos os sessenta dias a que se refere o inciso 
anterior. 
§ 5º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data do deferimento da primeira licença concedida. 
§ 6º A soma das licenças remuneradas e das licenças não 
remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas 
em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto 
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no § 5º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos 
incisos I e II do § 4º, mesmo que sejam concedidas por motivos 
diversos. 
§ 7º As prorrogações a que se refere o § 4º deste artigo serão 
deferidas mediante novos laudos de perícia médica oficial, 
observado o disposto no art. 7º deste Decreto. 
§ 8º Não faz jus à licença o servidor exclusivamente 
comissionado, o temporário ou qualquer outro sem vínculo 
efetivo com a administração pública estadual direta, autárquica ou 
fundacional. 
Art. 43. A comprovação do grau de parentesco para fins de 
concessão da licença por motivo de doença em pessoa da 
família far-se-á por meio de certidão de nascimento, certidão 
de casamento ou escritura declaratória, quando se tratar de 
companheiro. 
§ 1º Na hipótese de os documentos listados no caput relativos  à 
pessoa enferma já constarem dos assentamentos individuais 
do militar, fica dispensada a sua apresentação. 
§ 2º Aplica-se à licença de que trata esta Seção o disposto nos 
§§ 3º a 6º do art. 25 deste Decreto. 
 
Art. 44. A interrupção da licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que 
importe restrição a liberdade individual, somente ocorrerá 
quando autorizada pelo Governador, Comandante-Geral da 
respectiva Corporação e chefe do Gabinete Militar, na forma 
prevista no art. 40, parágrafo único, c/c art. 9º, 1 a 3, do 
Decreto n. 3.548, de 31 de janeiro de 1980, que dispõe sobre 
o Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado. 
 
Art. 45. Será transferido, de ofício, para a reserva remunerada o 
militar que ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença para 
tratamento de saúde de pessoa da família. 
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Art. 46. O militar será agregado quando estiver por mais de 
6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde de pessoa da 
família. 
Parágrafo único. A agregação será contada a partir do 
primeiro dia após o prazo do caput deste artigo e enquanto 
durar a licença. 
 
Art. 47. O tempo em que o militar permanecer em licença 
para tratamento de saúde de pessoa da família: 
I- será contado para efeito de inatividade, até o máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, caso tenha sido remunerado e tenha 
havido desconto para a previdência oficial, na forma do art. 13, 
I, da Lei estadual n. 5.378/2004; 
II- não será computado para nenhum efeito, o tempo de 
licença não remunerada ou excedente a 180 (cento e oitenta) 
dias; 
Parágrafo único. O tempo excedente a 1 (um) ano, contínuo 
ou não, em que o militar permanecer em licença para 
tratamento de saúde de pessoa da família não é computável 
para nenhum efeito, na forma do art. 124, § 3º, da Lei estadual 
n. 3.808/1981. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 48. Para as Juntas Oficiais atualmente em funcionamento 
no Estado, o prazo previsto no § 2º do art. 5º deste Decreto 
será contado a partir da sua vigência. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 49. O Disposto neste Decreto aplica-se a todas as Juntas 
Oficiais do Estado. 
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Art. 50. As licenças previstas neste Decreto devem ser 
anotadas no registro do servidor civil ou militar no Sistema da 
Folha de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e 
comunicadas à Secretaria de Administração, com o 
encaminhamento dos documentos que embasaram a concessão, 
sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 51. O servidor civil que se encontrar no gozo de uma das 
licenças previstas neste Decreto e for nomeado para outro 
cargo público estadual, terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 
posse, contado do término da licença, na forma prevista no 
art. 14, § 2º, da Lei Complementar n. 13/1994, acrescentado 
pela Lei Complementar estadual n. 84/2007. 
 
Art. 52. O tempo em que o servidor civil permanecer em 
uma das licenças previstas neste Decreto não será computado 
para efeito de estágio probatório, nos termos do § 5º do art. 
19 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, acrescentado 
pela Lei Complementar estadual n. 84/2007. 
 
Art. 53. A Secretaria de Administração do Estado fica autorizada 
a expedir normas complementares ao disposto neste Decreto, em 
especial sobre o funcionamento e competência das Juntas 
Oficiais 
Parágrafo único. A Secretaria de Saúde do Estado deverá indicar 
profissionais do quadro de saúde do Estado para compor as 
Juntas Oficiais do Estado, quando solicitado pela Secretaria de 
Administração. 
 
Art. 54. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 54-A. Além das Juntas Oficiais previstas no art. 5º, § 3º, 
deste Decreto, poderá ser composta Junta Oficial especial para 
realizar perícia em casos específicos, quando solicitação do 
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dirigente máximo de órgão ou entidade pública ao Secretário de 
Saúde. 
Parágrafo único. A Secretaria de Saúde do Estado deverá indicar 
profissionais do quadro de saúde do Estado para compor as Juntas 
Oficiais do Estado, para a realização das perícias referidas no 
caput, devendo o ato de designação dos membros da Junta ser 
publicado no Diário Oficial do Estado. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 
agosto de 2013 
 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.299, DE 12 DE AGOSTO DE 2013- 
PUBLICADO NO DOE Nº 152, DE 12.08.2013 
 
 

Regulamenta a concessão de licença 
para capacitação e do afastamento para 
estudo ou missão no exterior, o 
afastamento de servidores para 
participação em curso de formação. 

 
 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, 

 
CONSIDERANDO que os afastamentos em virtude de 

licença para capacitação e de participação em programa de 
treinamento regularmente instituído são considerados como de 
efetivo exercício, nos termos do art. 109, VI, “e”, e X, da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994, na redação conferida pela Lei 
Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007; 

 
CONSIDERANDO a instituição da licença para 

capacitação em substituição à licença prêmio por assiduidade, nos 
termos do art. 91 da Lei Complementar estadual n. 13/1994, 
alterado pela Lei Complementar estadual n. 84/2007 e pela Lei 
estadual n. 6.371, de 2 de julho de 2013; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos do Parecer PGE/CJ 

nº 135/2008, de 16/06/2008, subscrito pela Dr.ª LEDA LOPES 
GALDINO e aprovado pelas instâncias superiores da 
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Procuradoria-Geral do Estado, a licença para capacitação somente 
poderia ser concedida após a edição de regulamento; 

 
CONSIDERANDO que cabe, na forma disciplinada em 

regulamento, ao Governador autorizar servidor público a realizar 
estudo fora do Estado, desde que o estudo aqui não possa ser 
realizado, nos termos do art. 104 do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado; 

 
CONSIDERANDO que, a critério da Administração, 

poderá ser concedida bolsa de estudo a servidor estável, desde 
que não excedente à remuneração do cargo provido pelo servidor, 
na forma do art. 105 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Estado; 

 
CONSIDERANDO a existência de licenças específicas 

para estudo, previstas para as seguintes categorias de servidores: 
a) Procuradores do Estado, nos termos do art. 55 da Lei 
Complementar estadual n. 56, de 1º de novembro de 2005; b) 
Defensores Públicos, nos termos do art. 77 da Lei Complementar 
estadual n. 59, de 30 de novembro de 2005; c) Professores da 
Universidade Estadual, na forma do art. 31 da Lei Complementar 
estadual n. 61, de 20 de dezembro de 2005; d) servidores do Fisco 
estadual, nos termos do art. 38 da Lei Complementar estadual n. 
62, de 26 de dezembro de 2005; 

 
CONSIDERANDO a previsão de afastamento de 

servidores para a realização de curso de formação para ingresso 
nos seguintes cargos públicos estaduais: a) cargos militares do 
Estado, na forma prevista no § 1º do art. 10 e no art. 10-F da Lei 
estadual n. 3.808/1981, acrescentados pela Lei Complementar 
estadual n. 35, de 6 de novembro de 2003; b) da carreira 
penitenciária, na forma prevista no § 1º do art. 10 e no art. 16 da 
Lei estadual n. 5.377, de 10 de fevereiro de 2004; c) Delegado, 
Escrivão de Polícia e Agente de Polícia, na forma prevista no § 1º 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

do art. 18 e art. 24 da Lei estadual n. 37, de 9 de março de 2004; 
d) dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF e 
Administração Financeira e Contábil - AFC da Secretaria de 
Fazenda do Estado, nos termos do § 1º do art. 12 e art. 13 da Lei 
Complementar estadual n. 62/2005; 

 
CONSIDERANDO que o § 3º do art. 41 e o § 6º do art. 

75 da Lei Complementar estadual n. 13/1994 proíbem o 
pagamento de indenizações e de gratificações e adicionais pagos 
em razão da efetiva prestação de serviço a servidor no gozo de 
qualquer licença ou que esteja afastado do exercício do cargo, 

 
D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I 

DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
 
Art. 1º Após cada quinquênio de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor poderá solicitar ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício 
de licença remunerada, por até 3 (três) meses, para participar de 
curso de capacitação profissional voltado para as áreas de 
interesse do órgão no qual está lotado o servidor. 

§ 1º A concessão da licença de que trata o caput fica 
condicionada ao planejamento interno do órgão ou entidade, à 
oportunidade do afastamento e à relevância do curso para a 
instituição. 

§ 2º A contagem do período aquisitivo da licença para 
capacitação ficará suspensa durante as ausências que não forem 
consideradas como de efetivo exercício. 

§ 3º A licença para capacitação poderá ser parcelada, 
não podendo a menor parcela ser inferior a 5 (cinco) dias e será 
concedida pelo tempo correspondente à duração do evento, 
incluído o período de deslocamento. 
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§ 4º O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do 
servidor em ações de capacitação durante a licença a que se refere 
o caput deste artigo. 

§ 5º A licença para capacitação poderá ser utilizada 
integralmente para a elaboração de dissertação de mestrado ou 
tese de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano anual 
de capacitação do órgão ou entidade. 

§ 6º Em nenhuma hipótese, a licença para capacitação 
será convertida em pecúnia. 

 
Art. 2º É vedada a concessão de licença para 

capacitação a servidor temporário ou titular, exclusivamente, de 
cargo em comissão. 

 
Art. 3º O servidor interessado na licença deverá, com 

antecedência mínima de trinta dias do seu início, salvo por motivo 
de força maior devidamente justificado, apresentar requerimento 
à autoridade máxima do seu órgão ou entidade, instruído com o 
conteúdo programático expedido pela instituição promotora, 
contendo a carga horária e o período de realização e, ainda, a 
manifestação fundamentada da chefia imediata.  

§ 1º Ao final da atividade, o servidor deverá apresentar, 
no prazo máximo de trinta dias, comprovante de frequência no 
curso ou certificado de conclusão e, a critério da Administração, 
relatório circunstanciado.  

§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º deste artigo 
poderá acarretar a instauração de sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, nos termos da legislação vigente. 

§ 3º O servidor requisitado deverá requerer a concessão 
da licença no órgão de origem, após prévia manifestação do órgão 
cessionário quanto à oportunidade e conveniência do afastamento. 

 
Art. 4º Os períodos de licença de que trata o art. 1º deste 

Decreto são considerados como de efetivo exercício e não são 
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acumuláveis, podendo somente serem gozados durante o 
quinquênio subsequente ao da aquisição. 

 
Art. 5º No caso de dois ou mais servidores de um 

mesmo setor requererem o gozo da licença na mesma data e para 
o mesmo período, terá preferência, pela ordem, aquele que contar 
maior tempo de serviço no próprio órgão ou entidade, no Estado 
do Piauí ou for mais idoso. 

Parágrafo único. O servidor já beneficiado pelo critério 
de desempate a que se refere o caput deste artigo não poderá 
novamente ter preferência sobre os demais concorrentes.  

 
Art. 6º O servidor poderá requerer, em situações 

excepcionais devidamente justificadas, a suspensão da licença, 
sem perder o direito ao gozo do período restante.  

 
Art. 7º O servidor durante o período da licença para 

capacitação receberá a remuneração do cargo efetivo sem 
prejuízo da retribuição pelo exercício de função de confiança ou 
cargo em comissão, desde que neles permaneça investido. 

§ 1º Durante a licença para capacitação é vedado o 
pagamento de: 

I - indenizações, tais como ajuda de custo, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas ou 
qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do 
serviço. 

§ 2º Não se aplicam as vedações dos inciso I e II do § 1º 
deste artigo ao pagamento de: 

I - diárias por períodos não superiores a 5 (cinco) dias, 
nos termos do art. 51, c/c art. 109 da Lei Complementar estadual 
n. 13/1994; 
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II - gratificação de incremento da arrecadação, nos 
termos do art. 31, III, “d”, e V, da Lei Complementar estadual n. 
62/2005, na redação da Lei Complementar estadual n. 120, de 30 
de dezembro de 2008. 

 
Art. 8º O servidor civil que se encontrar no gozo de uma 

das licenças previstas neste Decreto e for nomeado para outro 
cargo público estadual, terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 
posse, contado do término da licença, na forma prevista no art. 
14, § 2º, da Lei Complementar n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84/2007. 

 
CAPÍTULO II 

DO AFASTAMENTO PARA ESTUDO OU MISSÃO 
OFICIAL FORA DO ESTADO 

 
Art. 9º Os afastamentos de servidores efetivos para 

estudo ou missão oficial fora do Estado somente serão autorizadas 
pelo Governador e podem ser de três tipos:  

I - com ônus, quando implicarem direito a passagens e 
diárias, assegurada a remuneração do cargo efetivo, da função 
comissionada ou do cargo em comissão e excluídas as vantagens 
pecuniárias em razão do efetivo exercício no órgão;  

II - com ônus limitado, quando implicarem direito 
apenas à remuneração do cargo efetivo, da função comissionada 
ou do cargo em comissão excluídas as vantagens pecuniárias em 
razão do exercício no órgão;  

III - sem ônus, quando implicarem perda total da 
remuneração do cargo efetivo, da função comissionada ou do 
cargo em comissão e não acarretarem qualquer despesa para a 
Administração.  

§ 1º Na hipótese do inciso III deste artigo, o tempo de 
afastamento será considerado de efetivo exercício desde que haja 
contribuição ao regime de previdência a que o servidor se vincula.  
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§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo que exerce 
função comissionada ou cargo em comissão somente terá direito a 
perceber a parcela da retribuição da função comissionada ou do 
cargo em comissão, quando o afastamento for autorizado nos 
termos do inciso I deste artigo e por um período de até noventa 
dias, perdendo o direito à respectiva parcela a partir do 
nonagésimo primeiro dia do afastamento.  

§ 3º Revogado pelo Decreto 15.702/2014. 
 
Art. 10. O afastamento do Estado de servidores civis de 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual, com ônus 
ou com ônus limitado, somente poderá ser autorizado nos 
seguintes casos: 

I - negociação ou formalização de contratações que, 
comprovadamente, não possam ser realizadas no Estado ou por 
intermédio de representações ou escritórios sediados fora do 
Estado;  

II - missões militares;  
III - serviço ou aperfeiçoamento relacionado com a 

atividade fim do órgão ou entidade, de necessidade reconhecida 
pelo seu dirigente máximo; 

IV - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, 
acordado com interveniência do órgão ou de utilidade 
reconhecida por este; 

V - bolsas de estudo para curso de pós-graduação stricto 
sensu. 

Parágrafo único. Nos casos não previstos neste artigo as 
viagens somente poderão ser autorizadas sem ônus.  

 
Art. 11. Os pedidos de afastamentos deverão conter, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos:  
I - nome do servidor, cargo efetivo, função 

comissionada ou cargo em comissão;  
II - enquadramento da viagem num dos tipos previstos 

no art. 9º deste Decreto; 
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III - finalidade da viagem, indicando a missão ou 
atividade de aperfeiçoamento, bem como o local e a entidade 
onde será cumprida a missão ou desenvolvida a atividade;  

IV - Revogado pelo Decreto 15.702/2014; 
V - declaração expedida pela instituição responsável 

pelo curso, onde conste, resumidamente:  
a) as atividades programadas;  
b) a duração do curso;  
c) os pré-requisitos para matrícula;  
d) a aceitação da inscrição;  
e) se o servidor fará jus à bolsa de estudos ou 

equivalente, mencionando, se for o caso, o respectivo valor.  
VI - datas de início e término da viagem;  
VII - custo total da viagem e da permanência no 

exterior, com a especificação do valor e categoria da passagem e 
das diárias, no caso do inciso I do art. 9º deste Decreto; e  

VIII - anuência do superior hierárquico do servidor.  
§ 1º Os documentos escritos em língua estrangeira 

deverão ser apresentados pelo servidor, acompanhados da 
respectiva tradução em língua portuguesa, feita por tradutor 
juramentado. 

§ 2º A categoria de transporte utilizada nas viagens 
autorizadas será a correspondente à classe turística ou econômica.  

 
Art. 12. Recebida a solicitação pelo Governador este 

decidirá sobre a possibilidade do pedido, podendo alterar a 
classificação.  

§ 1º Revogado pelo Decreto 15.702/2014.  
§ 2º Concedida a autorização, a Administração tomará 

as providências necessárias para o afastamento.  
§ 3º A autorização para estudo ou missão fora do Estado 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até a data do 
início da viagem ou de sua prorrogação, com indicação do nome 
do servidor, cargo, órgão ou entidade de origem, finalidade 
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resumida da missão, o Estado ou país de destino, período e tipo 
do afastamento. 

 
Art. 13. Nos casos de prorrogação, o afastamento não 

excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente 
decorrido igual período, será permitida nova ausência.  

Parágrafo único. Quando o retorno a outro Estado ou ao 
exterior tenha por objetivo a apresentação de trabalho ou defesa 
de tese indispensável à obtenção do correspondente título de pós-
graduação, o tempo de permanência no Estado, necessário à 
preparação do trabalho ou da tese, será considerado como 
segmento do período de afastamento, para efeito do disposto no 
caput deste artigo. 

 
Art. 14. O servidor que fizer viagem com ônus ou com 

ônus limitado ficará obrigado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do término do afastamento, a apresentar 
relatório circunstanciado das atividades exercidas fora do Estado, 
ficando facultado à Administração exigir o desenvolvimento de 
atividade de disseminação ou aplicação de conhecimentos 
definidos para o evento.  

 
Art. 15. Ao beneficiado com as viagens previstas nos 

incisos I e II do art. 9º deste Decreto não será concedida 
exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de 
decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese 
de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento, 
inclusive quanto à sua remuneração.  

 
Art. 16. Havendo qualquer espécie de custeio por 

entidade diversa, será esse valor descontado da indenização paga 
pela Administração, até o limite desta, nos casos de afastamentos 
com ônus ou com ônus limitado.  
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Art. 17. O afastamento previsto neste Capítulo poderá 
ser concedido ao servidor em estágio probatório.  

 
 

CAPÍTULO III 
DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

FORA DO ESTADO 
 
Art. 18. A critério da Administração, por autorização do 

Governador do Estado, poderá ser concedida ao servidor estável 
bolsa de estudo, fora do Estado, para fins de cursos de pós-
graduação, aperfeiçoamento, extensão e pesquisa, por prazo de 
até 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, conforme 
exigirem as circunstâncias, devidamente comprovadas. 

§ 1º  Revogado pelo Decreto 15.702/2014. 
§ 2º O valor da bolsa de estudo não poderá ultrapassar à 

remuneração do cargo do servidor, na forma do art. 20 deste 
Decreto. 

 
CAPÍTULO IV 

DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
DE CURSOS ESPECÍFICOS 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 19. Além das licenças previstas no Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis, fica assegurado o direito de ausentar-
se do serviço, sem prejuízo da remuneração, para estudo, 
aperfeiçoamento ou missão, conforme o caso e no interesse da 
Administração, a: 

I - Procuradores do Estado, na forma do art. 55 da Lei 
Complementar estadual n. 56/2005; 

II - Defensores Público, conforme o art. 77 da Lei 
Complementar estadual n. 59/2005; 
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III - Professores da UESPI, nos termos dos arts. 31 e 28 
da Lei Complementar estadual n. 61/2005; e 

IV - servidores do Fisco Estadual, segundo o art. 38 da 
Lei Complementar estadual n. 62/2005. 

Parágrafo único. A licença prevista nos incisos I, II e IV 
deste artigo somente pode ser concedida pelo Governador do 
Estado.(Parágrafo único com redação dada pelo Decreto 
15.702/2014) 

 
Art. 20. O servidor durante o período de afastamento 

para estudo, aperfeiçoamento ou missão, conforme o caso, 
receberá a remuneração do cargo efetivo, sendo vedado o 
pagamento de: 

I - indenizações, tais como diárias, ajuda de custo, 
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, ajuda de transporte; e 

II - gratificações e adicionais pagos em razão da efetiva 
prestação de serviço, tais como gratificação pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo 
exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas, 
gratificação de incremento da arrecadação, gratificação por 
condições especiais de trabalho ou qualquer outra vantagem 
condicionada à efetiva prestação do serviço. 

 
Seção II 

Da Licença para Estudo e Aperfeiçoamento 
de Procurador do Estado 

 
Art. 21. Ao Procurador do Estado será assegurado o 

direito de ausentar-se do serviço, sem prejuízo de sua 
remuneração normal, para estudo e aperfeiçoamento, no interesse 
da Procuradoria-Geral do Estado, pelo tempo de até 2 (dois) anos, 
prorrogável por igual período. 

§ 1º O Interesse da Procuradoria Geral do Estado será 
avaliado objetivamente pelo Conselho Superior. 
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§ 2º Ao procurador beneficiado pelo disposto neste 
artigo não será concedida nova licença para estudo e 
aperfeiçoamento ou exoneração antes de decorrido período igual 
ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida com seu afastamento. 

 
Seção III 

Da Licença para Estudo ou Missão de Defensor Público 
 
Art. 22. Ao Defensor Público será assegurado o direito 

de ausentar-se do serviço, sem prejuízo de sua remuneração 
normal, para estudo ou aperfeiçoamento, no interesse da 
Defensoria Público do Estado, pelo tempo de até 02 (dois) anos, 
prorrogável por igual período. 

§ 1º O interesse da Defensoria Pública do Estado será 
avaliado objetivamente pelo Conselho Superior. 

§ 2º Ao Defensor Público beneficiado pelo disposto 
neste artigo não será concedida nova licença para estudo e 
aperfeiçoamento ou exoneração antes de decorrido período igual 
ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida com seu afastamento. 

 
Seção IV 

Da Licença para Realização de Mestrado e Doutorado  
por Professor da Universidade Estadual 

 
Art. 23. Sem prejuízo da remuneração, será concedida 

licença para realização de mestrado e doutorado, respectivamente 
pelo período de dois a três anos ou de três a quatro anos ou por 
período superior, conforme deliberação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 
garantindo-se ao Professor: 

I - afastamento integral dos docentes, inclusive se estes 
se fizerem na própria instituição ou cidade onde o docente 
trabalha; 
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II - indenização para o traslado. 
§ 1º Caberá ao Conselho Universitário deliberar sobre a 

licença. 
§ 2º A indenização para o traslado será concedida ao 

Professor para compensar as despesas com passagens no início e 
na conclusão de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, fora do 
Estado. 

§ 3º Poderá ser concedida também a indenização para a 
apresentação de trabalhos científicos em Congressos ou eventos, 
na forma disciplinada em resolução interna e de acordo com ato 
do Reitor. 

 
Seção V 

Da Licença para Estudo e Aperfeiçoamento  
de Servidor do Fisco Estadual 

 
Art. 24. Ao servidor do Fisco Estadual será assegurado 

o direito de ausentar-se do serviço, sem prejuízo de sua 
remuneração normal, para estudo e aperfeiçoamento, no interesse 
da Secretaria da Fazenda, pelo tempo de até 2 (dois) anos, 
prorrogável por igual período. 

§ 1º O Interesse da Secretaria será avaliado 
objetivamente pelo Secretario da Fazenda do Estado do Piauí. 

§ 2º Ao servidor do Fisco Estadual beneficiado pelo 
disposto neste artigo não será concedida nova licença para estudo 
e aperfeiçoamento ou exoneração antes de decorrido período 
igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento 
da despesa havida com seu afastamento. 

 
CAPÍTULO V 

DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
DE CURSO DE FORMAÇÃO 

 
Art. 25. Os servidores públicos efetivos ou militares do 

Estado aprovados preliminarmente em concurso público para 
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provimento de cargos na administração pública estadual poderão 
afastar-se, para participar do curso de formação, optando entre a 
remuneração do cargo ocupado e a bolsa paga durante curso de 
formação para ingresso realizado para o provimento dos seguintes 
cargos: 

I - para provimento de cargos militares do Estado, na 
forma prevista no § 1º do art. 10 e no art. 10-F da Lei estadual n. 
3.808/1981, acrescentados pela Lei Complementar estadual n. 35, 
de 6 de novembro de 2003; 

II - para provimento de cargos da carreira penitenciária, 
na forma prevista no § 1º do art. 10 e no art. 16 da Lei estadual n. 
5.377/2004; 

III - para o provimento dos cargos de Delegado, 
Escrivão de Polícia e Agente de Polícia, na forma prevista no § 1º 
do art. 18 e art. 24 da Lei estadual n. 37/2004; 

IV - para provimento de cargos dos Grupos Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização - TAF e Administração Financeira e 
Contábil - AFC da Secretaria de Fazenda do Estado, nos termos 
do § 1º do art. 12 e art. 13 da Lei Complementar estadual n. 
62/2005. 

Parágrafo único. Mensalmente, o órgão em que estiver 
lotado o servidor solicitará à instituição promotora do curso, 
comprovante de frequência do servidor.  

 
Art. 26. Serão competentes para conceder o afastamento 

de que trata este capítulo, no âmbito de suas respectivas 
competências os Secretários dos órgãos em que estiverem lotados 
os servidores ou os dirigentes máximos de entidades da 
administração indireta, conforme o caso. 

§ 1º Os pedidos de afastamento deverão conter, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - nome do servidor; 
II - cargo e função que ocupa;  
III - o cargo da administração estadual para o qual 

concorre e respectiva instituição;  
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IV - as datas de início e de fim do curso; e  
V - opção de remuneração, conforme o art. 25 deste 

Decreto. 
§ 2º Os requisitos previstos nos incisos III e IV do § 1º 

deste artigo deverão ser comprovados por cópia do edital de 
convocação para o curso de formação ou por documento emitido 
pelo órgão provedor do cargo.  

§ 3º Os servidores cedidos ou postos à disposição 
deverão requerer o afastamento para participar do curso de 
formação no órgão de origem e no cessionário.  

 
Art. 27. Estando o pedido de acordo com os termos 

deste Decreto, a administração não poderá negar o afastamento.  
 
Art. 28. O tempo destinado ao cumprimento do curso de 

formação será assim considerado no órgão de origem do servidor:  
I - não será computado para fins de estágio probatório, 

estabilidade, promoção e progressão; e  
II - será computado para fins de aposentadoria e 

disponibilidade, se comprovado recolhimento de contribuição 
previdenciária durante o período.  

§ 1º Caso o servidor opte pela percepção da 
remuneração do seu cargo efetivo, o órgão da administração 
estadual a que se vincula deverá proceder aos respectivos 
descontos previdenciários.  

§ 2º Na hipótese de optar pela bolsa, o órgão de origem 
oficiará ao órgão provedor do cargo solicitando o desconto da 
contribuição previdenciária. 

 
Art. 29. A retribuição devida pela participação em 

programa de formação será paga desde a data de início do curso 
até o fim deste. 

Parágrafo único. Na hipótese de optar pela remuneração 
do seu cargo, não integram a retribuição paga as verbas de caráter 
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indenizatório e demais vantagens condicionadas à efetiva 
prestação do serviço. 

 
Art. 30. O servidor efetivo em estágio probatório poderá 

afastar-se para realização de curso de formação. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 31. O período aquisitivo para a licença para 

capacitação, transcorrido antes da vigência deste Decreto, é 
computado para efeito de concessão dessa licença, desde que 
atendidos os demais requisitos previstos. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a licença para 
capacitação decorrente de período aquisitivo anterior a vigência 
deste Decreto pode ser acumulada com outra licença de mesma 
espécie, desde que seja gozada no quinquênio subsequente ao da 
vigência deste Decreto. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 32. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 

dias do término de outra da mesma espécie será considerada 
como prorrogação. 

 
Art. 33. As licenças previstas neste Decreto devem ser 

anotadas no registro do servidor ou militar no Sistema da Folha 
de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e comunicadas a 
Secretaria de Administração, com o encaminhamento dos 
documentos que embasaram a concessão, sob pena de 
responsabilidade. 
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Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de agosto de 
20013 

 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.547, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
Regulamenta a Lei estadual n. 5.309, de 

17 de julho de 2003, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado no 
serviço para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público 
na Administração Estadual direta, nas 
autarquias e fundações públicas, sob o 
regime de direito administrativo, nos termos 
do artigo 37, inciso IX, da Constituição 
Federal. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei 
estadual n. 5.309, de 17 de julho de 2003, com as alterações da 
Lei estadual n. 5.866, de 13 de julho de 2009, da Lei estadual n. 
6.110, de 19 de setembro de 2011 e da Lei estadual n. 6.296, de 7 
de janeiro de 2013; e da Lei estadual n. 6.424, de 24 de setembro 
de 2013;: 

 
CONSIDERANDO que a contratação por tempo 

determinado pela Administração Pública deve ocorrer apenas em 
situações de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal; 

 
CONSIDERANDO que não pode haver contratação 

temporária para cargos típicos de carreira, para os quais a 
necessidade do serviço seja permanente, em especial para funções 
meramente burocráticas, conforme reiteradas decisões do 
Supremo Tribunal Federal: ADIMC 1.219-PB, rel. Min. Carlos 
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Velloso, v.u., DJU 31/03/1995; ADI 890-DF, rel. Min. Maurício 
Corrêa, v.m., RDA 238/428; ADI 2.987-SC, Sepúlveda Pertence, 
v.u., DJU 02/04/2004; ADI 3.430-ES, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, v.u., DJe 23/10/2009; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 6.949, de 

25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o art. 6º, § 2º do 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e o Parecer 
PGE/CJ Nº 643/2012, de 26/06/2012, devidamente aprovado pelo 
Procurador-Geral do Estado; 

 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de 

regulamentar o processo seletivo para a contratação temporária, 
bem como a fixação da remuneração dos contratados temporários, 

 
D E C R E T A : 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º A contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público no 
âmbito da Administração Pública do Estado do Piauí, em especial 
quanto à seleção e à remuneração, obedecerá às disposições deste 
Decreto. 
Parágrafo único. Este Decreto se aplica as autarquias e fundações, 
inclusive às de natureza especial e universitária. 
 
Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional 
interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e 
eficiente dos serviços próprios da administração pública e que não 
possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal 
existente, e que vise: 

I - atender a situações de calamidade pública; 
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II - combater surtos epidêmicos; 

III - combater pragas e surtos que ameacem a sanidade animal ou 
vegetal; 

IV - realizar campanhas preventivas de vacinação contra doenças; 

V - admissão de profissional de notória especialização, inclusive 
estrangeiro, nas áreas de ensino, pesquisa científica e tecnológica; 

VI - substituir professor em regência de classe, desde que 
existentes cargos efetivos vagos ou cujos titulares se encontrem 
legalmente afastados; 

VII - fornecer suporte técnico ou administrativo para a execução 
de atividades desenvolvidas por órgãos ou entidades, quando a 
sua falta puder ocasionar a paralisação ou colapso dos serviços 
prestados à comunidade; 
VIII - executar programas e projetos que têm duração 
determinada; 
IX - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 
X - atividades: 
a) didático-pedagógicas em escolas de governo; 
b) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou 
entidades ou de novas atribuições definidas para organizações 
existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de 
trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do 
art. 59 da Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994; 

c) técnicas especializadas de tecnologia da informação e de 
comunicação, não alcançadas pela alínea “b”. 

§ 1° A contratação de professor substituto a que se refere o inciso 
VI far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da 
carreira, decorrente de:  
I - vacância do cargo;  
II - afastamento ou licença de concessão obrigatória;  
III - nomeação para ocupar cargo de diretor, de reitor, vice-reitor.  
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§ 2° As contratações de professores substitutos ficam limitadas a 
20 (vinte) por cento do total de cargos de docentes da carreira 
constante do quadro de lotação da instituição. 
§ 3º A contratação de professores temporários e substitutos da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI observarão os limites 
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 38 deste Decreto. 
§ 4º No caso de haver, concomitantemente, candidato aprovado 
em concurso público de provas e títulos e cargo vago, o 
provimento efetivo do cargo é obrigatório, salvo razões relevantes 
de interesse público devidamente demonstradas em ato 
fundamentado da autoridade competente, ao qual se dará a devida 
publicidade. 
 
Art. 3º As contratações serão feitas por tempo determinado, 
observados os seguintes prazos máximos: 
I - 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II, III e IV do caput do 
art. 2º; 
II - 1 (um) ano, nos casos do inciso VI do caput do art. 2º; 
III - 2 (dois) anos, no caso do inciso VII e da alínea “a” do inciso 
X do caput do art. 2º; 
IV - 3 (três) anos, nos casos dos incisos V e VIII do caput do art. 
2º; 
V - 4 (quatro) anos, nos casos do inciso IX e das alíneas “b” e “c” 
do inciso X do caput do art. 2º deste Decreto. 
Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos 
temporários: 
I - nos casos dos incisos I, II, III e IV do caput do art. 2o deste 
Decreto, pelo prazo necessário à superação da situação de 
calamidade pública ou das situações de emergências em saúde 
pública, desde que o prazo total não exceda a 1 (um) ano; 
II - nos casos da alínea “a” do inciso X do caput do art. 2º, desde 
que o prazo total não exceda a 3 (três) anos; 
III - nos casos dos incisos V, VI, VII e VIII do caput do art. 2º 
deste Decreto, desde que o prazo total não exceda a 4 (quatro) 
anos;  
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IV - nos casos do inciso IX e das alíneas “b” e “c” do inciso X do 
caput do art. 2º deste Decreto, desde que o prazo total não exceda 
a 5 (cinco) anos. 
 
Art. 4º No âmbito do Poder Executivo, a seleção e contratação 
temporária apenas será realizada após aprovação pelo Governador 
do Estado de proposta formulada pelo órgão ou entidade 
interessada, acompanhada de comprovação da sua necessidade, 
período de sua duração, número de pessoas a serem contratadas e 
estimativa de despesas. 

§ 1º A autorização do Governador será formalizada por meio de 
decreto devidamente publicado no Diário Oficial do Estado. 

§ 2º Salvo expressa disposição em contrário, a autorização do 
Governador já compreende a prorrogação da duração do contrato, 
quando permitida pela Lei n. 5.309/2003, e autoriza a substituição 
do contratado pelo prazo remanescente do contrato, desde que 
observada a ordem de classificação obtida no processo seletivo. 
§ 3º As contratações temporárias somente poderão ser feitas com 
observância da disponibilidade orçamentária e serão custeadas 
pelas dotações consignadas em outras despesas correntes dos 
órgãos e entidades contratantes, nas respectivas ações em que se 
desenvolvam os projetos, desde que observadas as demais 
disposições legais pertinentes, especialmente os arts. 16 e 17 da 
Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
 
Art. 5º É proibida a contratação temporária de servidores da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados e 
servidores de suas empresas públicas e sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e controladas. 

§ 1º A infração ao disposto no caput desse artigo, importará sem 
prejuízo da nulidade do contrato, na responsabilidade 
administrativa da autoridade contratante e do contratado, 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos 
valores pagos ao contratado. 

§ 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, a contratação 
de professor substituto nas instituições estaduais de ensino 
superior, observado o disposto no art. 37, XVI, da Constituição 
Federal e art. 54, XIV, da Constituição Estadual. 
 
Art. 6º É também proibida a contratação temporária para funções 
públicas com atribuições de polícia, fiscalização de tributos ou 
para funções meramente burocráticas. 
 
Art. 7º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a contratação de 
pessoal feita em desacordo com a Lei estadual n. 5.309/2003 e 
com este Decreto importará na responsabilidade administrativa, 
civil e penal da autoridade contratante. 

 
CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Art. 8º Após autorização do Governador, a contratação temporária 
será realizada pelo órgão ou entidade interessada mediante prévio 
processo seletivo simplificado, compreendendo, 
obrigatoriamente, prova escrita e, facultativamente, análise de 
curriculum vitæ. 
§ 1º Os órgãos e entidades contratantes criarão comissão 
específica que será responsável pela realização do processo 
seletivo, cabendo a supervisão à Secretaria de Administração do 
Estado. 
§ 2º A eventual análise de curriculum vitæ dar-se-á a partir de 
sistema de pontuação previamente divulgado no edital, que 
contemple, entre outros fatores considerados necessários para o 
desempenho das atividades a serem realizadas, a qualificação, 
experiência e habilidades específicas do candidato. 
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§ 3º O edital do processo seletivo simplificado e a minuta do 
contrato a ser firmado, deverão ser previamente analisado pela 
Procuradoria-Geral do Estado, na forma prevista no art. 2º, 
XXXI, e no art. 16, VI, da Lei Complementar estadual n. 56, de 
1º de novembro de 2005. 
§ 4º O edital do processo seletivo somente será publicado após 
feitas as alterações apontadas pela Procuradoria-Geral do Estado. 
§ 5º Não podem participar de comissão referida no § 1º as pessoas 
que tiverem cônjuge, companheiro, ou parente consangüíneo ou 
afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inscrito no 
processo seletivo simplificado. 
 
Art. 9º A publicação relativa ao processo seletivo simplificado de 
que trata este Decreto dar-se-á mediante: 
I - publicação integral do edital no Diário Oficial do Estado; e 
II - disponibilização do inteiro teor do edital em sítio oficial do 
órgão ou entidade contratante na Internet e no portal de serviços e 
informações do Governo Estadual (www.pi.gov.br). 
§ 1º O extrato do edital, quanto à inscrição, deverá informar, no 
mínimo, o período de inscrição, o local, as condições, se admitida 
ou não por meio eletrônico, e o valor da taxa de inscrição, quando 
houver, e remuneração pelo exercício das funções. 
§ 2º O período de inscrição no processo seletivo simplificado 
deverá ser de, no mínimo, dez dias. 
§ 3º O edital do teste seletivo para professor temporário da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI será publicado no Diário 
Oficial do Estado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
da aplicação das provas, na forma prevista no art. 49 da Lei 
Complementar estadual n. 61, de 20 de dezembro de 2005. 
§ 4º No processo seletivo simplificado, é vedada a realização de 
entrevista para a avaliação dos candidatos. 
 
Art. 10. Deverão constar do edital de abertura de inscrições para o 
processo seletivo simplificado informações que permitam ao 
interessado conhecer as condições da futura contratação, tais 
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como o projeto no âmbito do qual se dará o exercício das 
atividades e também, no mínimo, o seguinte: 
I - indicação da quantidade de vagas para concorrência geral e, se 
for o caso, de vagas para portadores de deficiência; 
II - a hipótese legal em que se funda a contratação temporária; 
III - a discriminação das disciplinas a serem avaliadas e, se for o 
caso, a forma da análise de curriculum vitae; 
IV - descrição das funções a serem exercidas pelos contratados; 
V - as proibições previstas nos arts. 5º e 29 deste Decreto; 
VI - o prazo de duração do contrato e a previsão sobre a 
possibilidade de sua prorrogação; 
VII - indicação da remuneração em consonância com o art. 23 
deste Decreto e com seu Anexo Único; 
VIII - a data da realização do processo seletivo e da publicação do 
resultado final; 
IX - a sujeição ao regime de direito administrativo instituído pela 
Lei nº 5.309/2003, com as alterações posteriores. 
§ 1º Além das informações listadas nos incisos do caput, o edital 
deverá dispor sobre a possibilidade de aproveitamento, observada 
à ordem de classificação, de candidato aprovado, para nomeação 
para idêntica função em outro órgão público que não o 
responsável pelo processo seletivo, desde que observados os 
seguintes requisitos: 
I - seja mantida igual denominação no outro órgão ou entidade 
pública; 
II - seja mantido o mesmo regime jurídico, com igual habilitação 
acadêmica, mesmas atribuições, direitos, deveres e remuneração. 
§ 2º O edital deverá ser subscrito por Secretário de Estado ou por 
dirigente máximo de entidade da administração indireta estadual. 
 
Art. 11. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em processo seletivo simplificado para 
provimento de função pública cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo-lhes 
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reservadas no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% 
(vinte por cento) das vagas oferecidas.  
§ 1º O direito de inscrição para pessoas deficientes será 
assegurado por reserva do número de vagas ou por previsão de 
percentual de vagas, devendo em qualquer caso ser respeitado o 
limite percentual máximo previsto no caput. 
§ 2º Caso a aplicação do percentual previsto resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente, respeitado o limite percentual máximo. 
§ 3º Quando o número de vagas não permitir a reserva de vagas 
para deficientes, sem majorar o limite percentual máximo 
admitido, haverá nomeação de candidato deficiente para a 5ª 
vaga. 
§ 4º Caso não seja possível reservar vagas sem ultrapassar o 
limite máximo percentual previsto, fica assegurado a candidato 
deficiente o direito à 5ª (quinta) nomeação, caso venha a ocorrer. 
 
Art. 12. A contratação para atender as necessidades definidas nos 
incisos I a III do art. 2º da Lei estadual n. 5.309/2003 prescindirá 
de processo seletivo sempre que a comprovação da urgência 
demonstre a impossibilidade de sua realização. 
Parágrafo único. A contratação nas hipóteses dos incisos VII e 
VIII do art. 2º da Lei estadual n. 5.309/2003 poderá dispensar o 
processo seletivo quando se tratar de caso de emergência, 
devidamente comprovada, e será efetivada à vista de comprovada 
capacidade profissional, mediante avaliação do curriculum vitae 
dos candidatos, cujos critérios de pontuação serão previamente 
divulgados. 
 
Art. 13. O procedimento de recrutamento de pessoal temporário 
será devidamente autuado, protocolado e numerado, ao qual serão 
juntados oportunamente: 
I - encaminhamento de proposta de contratação temporária ao 
Governador do Estado, para a autorização prevista no art. 4º, § 2º, 
da Lei n. 5.309/2003, acompanhada de: 
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a) comprovação de sua necessidade; 
b) período de duração; 
c) número de pessoas a serem contratadas; 
d) estimativa de despesas. 
II - cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do ato de 
autorização do Governador do Estado; 
III - parecer da Procuradoria Geral do Estado sobre a minuta de 
edital do processo seletivo simplificado e do contrato a ser 
firmado; 
IV - publicação integral do edital, com alterações apontadas no 
Parecer da Procuradoria Geral, no Diário Oficial do Estado e nos 
sítios oficiais na rede mundial de computadores, observada o 
prazo mínimo de antecedência do art. 9º, §§ 2º e 3º, deste 
Decreto; 
V - nos casos admitidos na Lei n. 5.309/2003, a justificada para a 
urgência e avaliação do curriculum vitae, em substituição ao 
processo seletivo; 
VI - encerrado o processo seletivo ou promovida a seleção 
mediante avaliação de currículos, a publicação do resultado com 
relação seqüencial dos selecionados no Diário Oficial do Estado; 
VII - documentos pessoais dos aprovados a serem contratados; 
VIII - declaração de que não é servidor ou empregado federal, 
estadual ou municipal; 
IX - via do contrato devidamente assinado pelas partes; 
X - cópia da publicação do extrato do contrato temporário no 
Diário Oficial do Estado, conforme art. 61, parágrafo único, da 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
CAPÍTULO III 

DO CONTRATO TEMPORÁRIO 
 

Art. 14. O contrato temporário será redigido em 3 (três) vias, 
destinada uma ao órgão ou entidade interessada, ao contratado e à 
Secretaria de Administração. 
Parágrafo único. Além da indicação das partes signatárias, o 
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contrato temporário terá cláusulas que estabeleçam: 
I - as atribuições a serem exercidas pelos contratados e a 
indicação do projeto no âmbito do qual se dará o exercício das 
atividades; 
II - a indicação da remuneração; 
III - o prazo de duração do contrato, limitado a 12 (doze) meses, 
e, se for o caso, a previsão da possibilidade de prorrogação; 
IV - os direitos e as responsabilidades das partes e as sanções 
cabíveis, no caso de descumprimento; 
V - previsão de jornada de trabalho com 40 (quarenta) horas 
semanais, de acordo com o art. 2º do Decreto estadual nº 13.164, 
de 15 de julho de 2008; 
VI - os casos de rescisão; 
VII - a indicação do processo seletivo ou análise curricular que 
fundamentou a contratação, citando a data de publicação no 
Diário Oficial da autorização governamental, do edital do 
processo seletivo e do resultado do certame; 
VIII - a indicação de que o contratado se submete ao regime 
jurídico administrativo previsto na Lei estadual n. 5.309/2003; 
IX - o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual. 
 
Art. 15. Os contratos temporários terão vigência de acordo com a 
autorização do Governador do Estado, devidamente publicada no 
Diário Oficial do Estado, observados os prazos máximos 
definidos em lei. 
§ 1º Se a autorização for silente no que tange ao prazo de 
vigência, deverão ser observados os prazos máximos definidos 
em lei. 
§ 2º Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser 
encaminhados à Secretaria de Administração, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, acompanhados de justificativa, para 
fins de elaboração dos termos aditivos. 
§ 3º Para a elaboração dos termos aditivos, os autos serão 
submetidos à apreciação da Procuradoria-Geral do Estado para 
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manifestação sobre as minutas. 
 
Art. 16. Se houver a necessidade de substituição do contratado 
durante a vigência do contrato, o órgão ou entidade interessada 
deverá enviar pedido fundamentado de substituição à Secretaria 
de Administração, no qual deverá constar: 
I - a data do desligamento do substituído; 
II - cópia do resultado do processo seletivo ou da avaliação de 
curriculum vitae, com o nome e dados pessoais do substituto. 
§ 1º O contrato do substituto terá a duração do período 
remanescente do contrato original.  
§ 2º Os pedidos de substituição para funções diversas daquelas 
constantes no edital ou com remuneração mensal diferente serão 
reputados pedidos de novas contratações, o que exige a 
observância do art. 4º deste Decreto. 
 
Art. 17. O contrato temporário extinguir-se-á sem direito à 
indenização: 

I - pelo óbito do contratado; 

II - pelo término do prazo contratual ou conclusão do projeto ou 
programa, no caso do inciso VIII do art. 2° da Lei estadual n. 
5.309/2009; 
III - por descumprimento de qualquer cláusula contratual pelo 
contratado; 

IV - por iniciativa do contratado, comunicada com antecedência 
mínima de trinta dias; 

V - quando da nomeação de aprovados em concurso público para 
os cargos do pessoal contratado; 

VI - por iniciativa do contratante, verificada a ineficiência do 
contratado ou a conveniência administrativa. 

§ 1º A extinção do contrato não confere direito à indenização, 
ressalvada a hipótese de rescisão por conveniência administrativa, 
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quando será pago ao contratado o correspondente a trinta por 
cento do que lhe caberia no restante do contrato. 

§ 2º As infrações disciplinares atribuídas ao contratado nos 
termos da Lei estadual n. 5.309/2003 e deste Decreto ensejarão a 
rescisão do contrato e serão apuradas mediante sindicância, 
concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa, na 
forma do art. 5º, § 2º, da Lei estadual n. 5.309/2003. 

 
Art. 18. Após encerramento do contrato pelo decurso do prazo 
legal, incluídas as prorrogações, a nova contratação dos mesmos 
servidores só será efetuada nas hipóteses permitidas em lei e com 
a devida autorização do Governador do Estado. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
PÚBLICAS 

 
Art. 19. Cabe ao órgão ou entidade interessada na contratação: 
I - solicitar autorização ao Governador, na forma disciplina por 
este Decreto; 
II - caso não elaborado edital-padrão e minuta contratual padrão, 
elaborar minuta de edital e contrato, submetendo-as à aprovação 
da Procuradoria Geral do Estado; 
III - providenciar a publicidade dos atos do processo de 
contratação temporária, em especial da autorização do 
Governador, do edital, do resultado do processo ou da avaliação 
de currículo, do extrato do contrato; 
IV - acaso instituídas, adotar as minutas-padrão de edital e de 
contrato, aprovadas pelo Procurador-Geral do Estado; 
V - juntar aos autos do processo de contratação temporária a 
documentação prevista no art. 13 deste Decreto; 
VI - antes de publicar o resultado da seleção, encaminhar os autos 
a Procuradoria Geral do Estado, para manifestação sobre o 
procedimento de contratação temporária; 
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VII - convocar os candidatos, observada a ordem de classificação, 
para assinatura do contrato e providenciar a publicação do extrato 
do contrato; 
VIII - encaminhar a Secretaria de Administração, para inclusão na 
folha de pagamento, a 3ª (terceira) via do contrato, os documentos 
pessoais do contrato e cópia da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial; 
IX - no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, 
comunicar a contratação a Assembleia Legislativa do Estado, 
juntando as informações previstas no § 4º do art. 3º da Lei 
estadual n. 5.309/2003; 
X - comunicar, no mesmo prazo, a contratação ao Tribunal de 
Contas do Estado. 
§ 1º No ato da assinatura do contrato, o órgão deve colher 
declaração de que o candidato aprovado não é servidor ou 
empregado federal, estadual ou municipal. 
§ 2º Cabe ao órgão ou entidade interessada na contratação 
fiscalizar a observância dos deveres e proibições por parte do 
contratado. 
 
Art. 20. Compete a Secretaria de Administração do Estado: 
I - recebida a documentação prevista no art. 19, VIII, deste 
Decreto e se não houver impedimento legal, incluir o contratado 
temporário na folha de pagamento; 
II - no cadastramento dos contratados na folha de pagamento, 
observar o disposto nos arts. 4º, caput, e 6º, I, da Lei estadual n. 
5.309/2003; 
III - submeter à aprovação do Procurador-Geral do Estado 
proposta de minuta-padrão de edital e de contrato, para fim de 
contratação temporária; 
IV - independentemente das comunicações previstas nos incisos 
IX e X do art. 19 deste Decreto, pelo menos anualmente, informar 
à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas a lista de 
contratados temporários. 
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Parágrafo único. Constatada alguma infração à Lei estadual n. 
5.309/2003, não haverá inclusão em folha, cabendo a Secretaria 
de Administração comunicar o ocorrido ao órgão ou entidade 
interessada e a Procuradoria Geral do Estado, para que proceda à 
anulação do contrato. 
 
Art. 21. A Procuradoria Geral do Estado compete: 
I - elaborar minuta-padrão de edital e de contrato ou aprovar as 
que lhe sejam propostas pela Secretaria de Administração, na 
forma prevista no art. 2º, XV, art. 6º, XXI, e art. 7º, § 5º, da Lei 
Complementar estadual n. 56/2005; 
II - caso não elaborada minuta-padrão de edital e de contrato, 
analisar a minuta de edital e a minuta de contrato formulada pelo 
órgão ou entidade interessada, nos termos do art. 2º, XXXI, e art. 
16, VI, da Lei Complementar estadual n. 56/2005; 
III - encerrado o processo seletivo, antes da publicação do 
resultado, examinar a legalidade do procedimento adotado. 
Parágrafo único. Caso não observado o parecer sobre o edital e 
minuta contratual, a Procuradoria-Geral do Estado apontará a 
ilegalidade do procedimento e a necessidade de sua anulação, sob 
pena de responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor 
ou autoridade competente. 

 
 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS E VANTAGENS  

 
Art. 22. O contratado temporário fica submetido a regime jurídico 
de natureza administrativa, com direitos e vantagens previstos na 
Lei estadual n. 5.309/2003, em especial no seu art. 8º. 
§ 1º O contratado, durante a vigência do contrato temporário, 
contribuirá para o Regime Geral da Previdência Social, na forma 
do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 
§ 2º O órgão ou entidade contratante deverá fazer a retenção da 
contribuição previdenciária devida pelo contratado, repassá-la ao 
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Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, além de realizar sua 
própria contribuição. 
 
Art. 23. De acordo com o art. 4º-A da Lei estadual n. 5.309/2003, 
a remuneração mensal dos contratados temporários observará os 
seguintes limites máximos: 
I - no caso de contratação com base no art. 2º, VI, da Lei estadual 
n. 5.309/2003: 
a) para professores de educação básica, os valores previstos na 
Lei estadual n. 6.239, de 11 de julho de 2012, ou na lei que a 
substituir; 
b) para professores de educação superior, os valores previstos na 
Lei estadual n. 6.282, de 5 dezembro de 2012, ou na lei que a 
substituir; 
II - nos casos dos demais incisos do artigo 2º da mesma Lei n. 
5.309/2003: 
a) para médicos, os valores previstos na Lei estadual n. 6.277, de 
18 de outubro de 2012, ou na lei que a substituir; 
b) para os demais profissionais de saúde, nos valores previstos 
para a respectiva profissão na Lei estadual n. 6.201, de 27 de 
março de 2012, ou na lei que a substituir; 
c) para engenheiros, arquitetos e geólogos, nos valores previstos 
na Lei estadual n. 6.166, de 2 de fevereiro de 2012, ou na lei que 
a substituir; 
d) para as demais categorias funcionais, nos valores previstos na 
Lei estadual n. 6.282/2012, ou na lei que a substituir. 
§ 1º A remuneração de professor visitante da Universidade do 
Estado do Piauí – UESPI observará o § 2º do art. 38 deste 
Decreto. 
§ 2º A remuneração mensal dos contratados observará os valores 
constantes do Anexo Único deste Decreto ou outra que seja 
expressamente autorizada pelo Governador do Estado, desde que 
respeitado os limites máximos fixados pelo art. 4º-A da Lei 
estadual n. 5.309/2003. 
§ 3º Os valores previstos no Anexo Único deste Decreto deverão 
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ser observados por todos os órgãos ou entidades estaduais, 
devendo ser evitada a atribuição de remuneração diversa para a 
mesma função temporária. 
 
Art. 24. Aos contratados temporários são assegurados os 
seguintes direitos: 
I - ajuda de custo, na forma dos arts. 46, 49 e 50 da Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994; 
II - diárias, na forma do arts. 51 e 53 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 
III - gratificação natalina, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994; 
IV - gratificação pela prestação de serviços extraordinários, na 
forma do art. 59 da Lei Complementar estadual n. 13/1994; 
V - gratificação pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 
e penosas, na forma do arts. 60 e 60-A da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 
VI - adicional noturno, na forma do art. 66 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 
VII - adicional de férias; 
VIII - trinta dias de férias após 12 (doze) meses de exercício, sem 
direito à indenização por férias; 
IX - as concessões do art. 106 do Estatuto dos Servidores 
Públicos; 
X- direito de peticionar ao Poder Público nos casos e hipóteses 
dos arts. 112 a 119 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado. 
Parágrafo único. O direito de requerer direito prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos que afetem interesse 
patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho; 
II - em 180 (cento e oitenta) dias, nos demais casos, salvo quando 
outro prazo for fixado em lei. 
§ 1º O prazo da prescrição será contado da data da publicação do 
ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o 
ato não for publicado; 
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§ 2º O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição. 
§ 3º A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada 
pela administração. 
 
Art. 25. Ao contratado temporário não pode ser concedida 
licença: 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
III - para o serviço militar obrigatório; 
IV - para atividade política; 
V - para capacitação; 
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - para desempenho de mandato classista. 
Parágrafo único. A licença à gestante por 120 (cento e vinte) dias 
e as licenças para tratamento de saúde e por acidente em serviço 
podem ser concedidas ao contratado temporário, na forma da 
legislação previdenciária geral, em especial da Lei n. 8.213, de 24 
de julho de 1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
Art. 26. Aos contratados temporários aplicam-se os artigos 201, 
202, 203 e 205 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do 
Piauí. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E DISPOSIÇÕES 
DISCIPLINARES 

 
Art. 27. É vedada a acumulação remunerada de função pública 
temporária com cargos, empregos ou funções públicas. 
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo, 
condicionada à formal comprovação da compatibilidade de 
horários, a contratação de professor substituto nas instituições 
estaduais de ensino superior, na forma prevista no § 5º do art. 4º 
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da Lei estadual n. 5.309/2003, acrescentado pela Lei estadual n. 
5.866, de 13 de julho de 2009. 
 
Art. 28. São deveres do contratado temporário: 
I - exercer com dignidade, zelo e dedicação as atribuições de seu 
cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir, com presteza, as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações solicitadas, 
ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
VI - levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 
VII - zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
 
Art. 29. Ao contratado é proibido: 

I - desempenhar atribuições, funções ou encargos não previstos 
no respectivo contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função 
gratificada; 

III - ser novamente contratado com fundamento nesta Lei, antes 
de decorridos dois anos do encerramento do seu contrato anterior, 
salvo, mediante autorização do Governador, nas hipóteses dos 
incisos I, II, III, VI e VIII do caput do art. 2º; 
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IV - participar de comissão de sindicância ou de inquérito 
administrativo, ou de qualquer órgão de deliberação coletiva. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo 
resultará na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, na 
declaração de sua insubsistência, no caso do inciso III, ou na 
anulação do ato de designação, no caso do inciso IV, sem prejuízo 
da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas. 

 
Art. 30. Ao contratado temporário é também proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato; 
II - retirar sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição. 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - retardar andamento de documento e processo ou execução de 
serviço, deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse pessoal; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado, inclusive a outro 
servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; 
VII- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, 
em detrimento da dignidade da função pública; 
VIII - participar de gerência ou administração de empresa 
privada, sociedade comercial ou exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 
IX - atuar como procurador ou intermediário, junto a repartição 
pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro; 
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X - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, exigir vantagem indevida para si ou para outrem, em 
razão de suas atribuições; 
XI - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XII - proceder de forma desidiosa; 
XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 
serviços ou atividades particulares; 
XIV - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situações transitórias e de emergência; 
XV - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
XVI - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 
 
Art. 31. São penalidades disciplinares aplicáveis aos contratados 
temporários: 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão. 
§ 1º Na aplicação das penalidades serão consideradas: 
I - a natureza, a gravidade e as circunstâncias em que a infração 
foi cometida; 
II - os danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
III - os antecedentes funcionais do servidor; 
IV - a reincidência. 
§ 2º É causa agravante haver o servidor cometido o fato em 
concurso de pessoas. 
 
Art. 32. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do art. 26 incisos I, II, III,V,VI e 
de inobservância de dever funcional previsto em lei, 
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição 
de penalidade mais grave. 
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Art. 33. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das 
faltas disciplinares, de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias. 
§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o 
contratado temporário que, injustificadamente, recusar-se a ser 
submetido a 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, na base de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
ficando o contratado obrigado a permanecer em serviço. 
§ 3º Aplicada a penalidade de suspensão, a autoridade deverá 
apreender carteiras funcionais, insígnias, distintivos, armas e 
quaisquer outros documentos ou objetos que possibilitem o 
contratado suspenso apresentar-se na qualidade de servidor 
temporário. 
 
Art. 34. A demissão ao contratado temporário será aplicada nos 
seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo, na forma prevista no art. 159 do Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado; 
III - inassiduidade habitual, entendida nos termos do art. 160 do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo 
em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII - revelação de informação sigilosa do qual se apropriou em 
razão do cargo; 
IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual; 
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X - corrupção; 
XI - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XII - transgressão dos incisos IV, IX, X, XI, XII, XIV, XV e 
XVII do art. 138, da Lei Complementar estadual n. 13/1994. 
§ 1º A demissão, nos casos dos incisos IV, IX e X deste artigo, 
implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
sem prejuízo da ação penal cabível. 
§ 2º A demissão, por infringência do art. 26, incisos VII e VIII, 
incompatibiliza o ex-servidor temporário para nova investidura 
em cargo público estadual, pelo prazo de cinco anos. 
§ 3º Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor 
temporário que for demitido por infringência do art. 30, incisos I, 
IV, IX, X, deste Decreto. 
 
Art. 35. As infrações disciplinares atribuídas ao contratado nos 
termos da Lei n. 5.309/2003 e deste Decreto ensejarão a rescisão 
do contrato e serão apuradas mediante sindicância, concluída no 
prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa. 
 
Art. 36. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
I - pelos Secretários de Estado, dirigentes de órgãos e das 
autarquias e fundações do Estado, quando se tratar de demissão e 
de suspensão superior a 30 (trinta) dias; 
II - pelo chefe da repartição e outras autoridades de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, 
na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos 
de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 
 
Art. 37. A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão; 
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento oitenta) dias, quanto a advertência. 
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§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato 
se tornou conhecido. 
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às 
infrações disciplinares capituladas também como crime, não 
podendo o prazo prescricional, para as infrações punidas com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão, ser em nenhuma hipótese 
inferior a 5 (cinco) anos. 
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo 
disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida 
por autoridade competente. 
§ 4º interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a 
correr por inteiro a partir do dia em que cessar a interrupção. 
§ 5º Ocorrendo a hipótese prevista no § 2º do art. 164 do Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis, o prazo prescricional começará a 
fluir do primeiro dia útil posterior ao término do período de 
licença ou de férias. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 38. Nos termos do art. 47 da Lei Complementar n. 61/2005, 
na redação da Lei Complementar estadual n. 124, de 1º de julho 
de 2009, e do art. 47-A da mesma Lei Complementar estadual, 
acrescentado pela Lei estadual n. 6.402, de 28 de agosto de 2013, 
o corpo docente da Universidade Estadual do Piauí - UESPI é 
também constituído por professores visitantes, substitutos e 
temporários contratados. 
§ 1º De 1º de julho de 2012 a 1º de julho de 2014, a contratação 
de professores temporários obedecerá aos seguintes critérios: 
I - fica limitada a 30% (trinta por cento) do número de integrantes 
do quadro de pessoal docente da UESPI; 
II - ocorrerá, preferencialmente, no regime de tempo parcial (TP-
20 horas) de trabalho efetivo; 
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III - admitir-se-á professores apenas graduados somente na 
inexistência de postulantes pós-graduados. 
§ 2º A partir de 2 de julho de 2014, somente ocorrerá contratação 
de professores substitutos, e dar-se-á exclusivamente em razão de 
afastamento do titular do cargo. 
 
Art. 39. Revogado pelo Decreto 15.971, de 16 de março de2015. 
 
Art. 40. Em respeito ao ato jurídico perfeito, garantido pelo art. 
5º, XXXVI, da Constituição Federal, a remuneração prevista no 
Anexo Único deste Decreto não afetará a remuneração dos 
contratos atualmente em vigor, que permanecerão com os valores 
neles previstos até o final dos respectivos prazos. 
 
Art. 41. As contratações temporárias em andamento, no que 
couber, deverão ser adequadas às disposições deste Decreto. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 42. A contratação de professores visitantes da UESPI, restrita 
aos que tenham titulação mínima de doutor, obedecerá às 
previsões da Lei 5.309, de 17 de julho de 2003. 
§ 1º O professor visitante será contratado para atender a 
programas especiais de ensino, pesquisa ou extensão, de acordo 
com as normas estabelecidas pelo Conselho Superior da 
Universidade. 
§ 2º A remuneração do professor visitante será equivalente ao 
maior salário percebido pelos docentes enquadrados na classe 
correspondente à sua titulação. 
 
Art. 43. A Secretaria de Administração fica autorizada a submeter 
à aprovação do Procurador-Geral do Estado proposta de minuta-
padrão de edital de processo seletivo, de minuta de contrato 
temporário, de aditivo de prazo (prorrogação) e de termo de 
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extinção de contrato, com base no art. 2º, XV, art. 6º, XXI, e art. 
7º, § 5º, todos, da Lei Complementar estadual n. 56, de 1º de 
novembro de 2005. 
Parágrafo único. Independentemente da iniciativa da Secretaria de 
Administração, a Procuradoria-Geral do Estado deverá padronizar 
os termos listados no caput no prazo de máximo de 3 (três) 
meses, contados da vigência deste Decreto. 
 
Art. 44. Os casos omissos serão disciplinados pela Secretaria de 
Estado da Administração, que fica autoriza a expedir, quando 
necessário, normas complementares ao cumprimento do disposto 
neste Decreto. 
 
Art. 45. A lista de contratados temporários por órgão, com as 
respectivas funções, remuneração e lotação será divulgada no 
Portal da Transparência. 
 
Art. 46. Este Decreto entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014. 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.547, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

ANEXO ÚNICO 
REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS TEMPORÁRIOS 

 
 

QUADRO I 
FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 

 

FUNÇÃO   
REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 
Médico 4.300,00 
Enfermeiro 2.000,00 
Psicólogo 2.000,00 
Assistente Social 2.500,00 
Engenheiro Civil 3.700,00 
Engenheiro Eletricista 3.700,00 
Engenheiro Agrônomo 3.700,00 
Engenheiros Agrimensor 3.700,00 
Arquiteto 3.700,00 
Geólogo 3.500,00 
Assessor Jurídico 3.500,00 
Analista de Sistemas 2.200,00, 3.000,00 ou 

4.500,00 
Jornalista 1.300,00 
Administrador 2.000,00 
Técnico de Nível Superior 
SEDUC 

851,85 
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QUADRO II 
FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO 

 
FUNÇÃO   REMUNERAÇÃO (R$) 

Técnico em Topografia 2.200,00 
Cadista 2.000,00 
Técnico em Enfermagem 1.500,00 
Técnico de TV 960,00 
Técnico Especializado de nível 
médio – linguagem LIBRAS 

724,00 

 
 

QUADRO III 
PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS 

 
ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO 

(R$) 
Professor classe SL, ensino superior incompleto 724,00 
Professor classe SL, ensino superior completo 851,85 
Professor classe A, ensino médio completo 724,00 

 
 

QUADRO IV 
PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS 

 
ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO (R$) 

Professor SL, superior incompleto 1.421,48 

Professor SL, superior completo 1.703,70 

Professor classe A, ensino médio completo 1.024,68 
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QUADRO V 
PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 
 

JORNA- 
DA 
SEMA- 
NAL 

REMUNERAÇÃO (R$) 
AUXILIAR 
(graduado) 

AUXILIAR 
(especialista) 

ASSISTENTE 
(mestre) 

ADJUN- 
TO 
(doutor) 

20 horas 1.026,55 1.140,61 1.711,02 2.566,38 
40 horas 2.053,10 2.281,23 3.421,84 5.132,76 
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DECRETO Nº 15.549, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

Dispõe sobre o instituto da remoção de que 
tratam os arts. 36 e 37 da Lei Complementar 
estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto nos artigos 
36 e 37, da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 
1994 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação 
dada pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 
2007, 

 
CONSIDERANDO que o ato de remoção tem de ser 

fundamentado, sob pena de nulidade, na forma do art. 50, caput, 
da Constituição do Estado e do art. 37, § 2º, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 49, parágrafo 

único, da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 1º da 
Lei n. 9.536, de 11 de dezembro de 1997, bem como a 
interpretação conforme foi conferida a este dispositivo no 
julgamento da ADI 3.324-DF, rel. Min. Marco Aurélio, v.u., DJU 
05/08/2005, no sentido de que o servidor público removido de 
ofício somente pode ser transferido obrigatoriamente para 
universidade pública, se for oriundo também de universidade 
pública, 

 
D E C R E T A : 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1º A lotação inicial dos servidores efetivos aprovados em 
concurso público poderá ser feita nas vagas remanescentes de 
concurso de remoção, observada à ordem de classificação. 
 
Art. 2º A remoção dos servidores ocupantes de cargo efetivo das 
carreiras do quadro de pessoal dos órgãos e entidades públicas do 
Poder Executivo ocorrerá na forma deste Decreto. 
Parágrafo único. Aplica-se este Decreto às remoções dos 
servidores efetivos de autarquias e fundações públicas. 
 
Art. 3º Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do Poder Executivo estadual, com ou sem 
mudança de sede e sem que se modifique a sua situação 
funcional. 
 
Art. 4º A remoção não constitui forma de provimento nem de 
vacância de cargo efetivo. 
 

Art. 5º A remoção não suspende, nem interrompe o interstício do 
servidor para fins de promoção ou de progressão funcional, sendo 
de responsabilidade do órgão no qual esteja em efetivo exercício 
a avaliação de seu desempenho e a promoção de ações para a sua 
capacitação. 

 
Art. 6º Ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do 
inciso III do art. 12 deste Decreto, é vedada a realização de 
qualquer modalidade de remoção: 
I - no estágio probatório; 
II - quando no órgão de origem: 
a) resulte déficit de lotação superior a 10% (dez por cento) do 
quadro de pessoal; 
b) não ficar o número mínimo de servidores de cada cargo, na 
forma estabelecida por lei. 
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Art. 7º É vedada a remoção de servidor público para órgão não 
compatível com sua formação técnica ou científica ou que 
importe desvio de função ou atribuição de encargos ou serviços 
diferentes das atribuições de seu cargo, por força do art. 50, § 1º, 
da Constituição do Estado e do art. 5º da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994. 
Parágrafo único. É vedada a remoção de ofício de servidores nos 
três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, 
ressalvada a transferência ou remoção de militares, policiais civis 
e de agentes penitenciários, na forma prevista no art. 73, V, “e”, 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
 
Art. 8º Na remoção, a pedido, para outra localidade, mesmo nas 
hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art. 12 deste 
Decreto, as despesas decorrentes da mudança para a nova sede 
correrão integralmente por conta do servidor. 
 
Art. 9º O servidor removido não perde o vínculo com o órgão de 
origem, sendo-lhe assegurados todos os direitos e as vantagens 
inerentes ao exercício do seu cargo. 

 
Art. 10. A lotação do servidor removido deve ser compatível com 
as atribuições do seu cargo efetivo. 

 
Art. 11. A remoção sempre será motivada por escrito, sob pena de 
nulidade, competindo: 
I - a Secretário de Estado ou dirigente máximo de órgão ou 
entidade pública, nos casos de remoção dentro do mesmo órgão 
ou entidade; 
II - ao Governador do Estado, no caso de remoção do servidor de 
um para outro órgão ou entidade pública. 
Parágrafo único. Compete ao: 
I - Procurador-Geral do Estado a remoção de Procurador do 
Estado, após deliberação do Conselho Superior da Procuradoria-
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Geral do Estado, por 2/3 (dois terços) dos seus votos, na forma 
prevista no art. 6º, XIV, e art. 10, XI, e § 2º, da Lei 
Complementar estadual n. 56, de 1º de novembro de 2005; 
II - Delegado-Geral a remoção de policial civil, conforme art. 73, 
IX, da Lei Complementar estadual n. 37, de 9 de março de 2004. 

 
CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE REMOÇÃO 
 

Art. 12. A remoção ocorre nas seguintes modalidades: 
I - de ofício, no interesse da Administração; 
II - a critério da Administração: 
a) a pedido do servidor; 
b) a pedido do servidor e por permuta; 
c) por concurso de remoção. 
III - a pedido do servidor, para outra localidade dentro do Estado, 
independentemente do interesse da Administração, nas seguintes 
situações: 
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 
público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi 
posteriormente deslocado no interesse da Administração para 
outra localidade do Estado; 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 
dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 
médica oficial. 
§ 1º Não haverá remoção diversa das modalidades previstas neste 
Decreto. 
§ 2º Não haverá pagamento de ajuda de custo nas remoções a 
pedido, ainda que independam do interesse da Administração. 

 
 

Seção I 
Da Remoção de Ofício 
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Art. 13. A remoção de ofício ocorrerá sempre no interesse da 
Administração. 
§ 1º A remoção prevista no caput deste artigo pode ser revista a 
qualquer tempo. 
§ 2º A remoção de ofício do servidor penitenciário e do policial 
civil, salvo imperiosa necessidade do serviço, devidamente 
justificada só poderá ser efetivada após dois anos, no mínimo de 
exercício em cada localidade, na forma prevista, respectivamente, 
no art. 40, § 2º, da Lei estadual n. 5.377, de 10 de fevereiro de 
2004, e no art. 50, § 2º, da Lei Complementar estadual n. 37, de 9 
de março de 2004. 
§ 3º O pagamento da ajuda de custo será feito na forma prevista 
no Decreto n. 14.892, de 11 de julho de 2012, ou no regulamento 
que o substituir. 
 
Art. 14. Ao servidor estadual estudante removido de ofício é 
assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, 
matrícula na Universidade Estadual do Estado - UESPI, em 
qualquer época, independentemente de vaga, desde que seja aluno 
de outra universidade pública, na forma do art. 107-A da Lei 
Complementar estadual n. 13/1994, acrescentado pela Lei 
Complementar estadual n. 84/2007. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo é extensivo ao 
cônjuge ou companheiro, aos filhos e àqueles que vivam na sua 
dependência econômica. 
 
Art. 15. É defeso utilizar a remoção como pena disciplinar. 

 

Seção II 

Da Remoção a Critério da Administração 

 

Subseção I 

Da Remoção a Pedido e a Pedido e por Permuta 
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Art. 16. A remoção a pedido do próprio servidor, sempre a 
critério da Administração, dar-se-á com a simples alteração da 
lotação do servidor ou por permuta. 
 
Art. 17. Permuta é o deslocamento recíproco de servidores, 
observadas a igualdade entre os cargos, a área de atividade e a 
especialidade. 
 

Art. 18. O requerimento de remoção deve ser acompanhado da 

justificativa e instruído com: 
I - comprovação pelo órgão ou unidade administrativa de origem 
de: 
a) correlação das atribuições do cargo do servidor a ser 
movimentado com os serviços desenvolvidos na unidade 
administrativa de destino;  
b) não ter o servidor sofrido penalidade de advertência no último 
ano ou de suspensão, nos últimos 3 (três) anos anteriores ao 
pedido;  
c) não estar o servidor indiciado em sindicância ou processo 
administrativo disciplinar.  
II - anuência de ambos os órgãos envolvidos.  
 
Art. 19. O processo de remoção a pedido iniciar-se-á com o 
requerimento do servidor endereçado ao dirigente máximo do 
órgão ou entidade pública. 
§ 1º No caso de remoção com mera alteração de lotação, o 
requerimento de que trata o caput deste artigo será instruído com 
os documentos que comprovem os requisitos exigidos neste 
Decreto e deverá indicar até 3 (três) opções de órgãos para 
remoção, pela ordem de preferência. 
§ 2º Constará do ato de remoção a denominação do cargo e do 
órgão de origem do servidor. 
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§ 3º O ato de remoção será expedido simultaneamente com o 
respectivo ato de exoneração do cargo em comissão ou função 
comissionada, quando for o caso. 

 

Subseção II 

Da Remoção por Concurso de Remoção 
 

Art. 20. A remoção por concurso de remoção é o deslocamento do 
servidor estável em virtude de classificação em processo seletivo 
realizado no âmbito do Poder Executivo do Estado. 
§ 1º Não podem participar do concurso de remoção os servidores 
em estágio probatório e os que tenham sido removidos nos 2 
(dois) últimos anos. 
§ 2º O concurso de remoção pode preceder à nomeação de 
candidatos habilitados em concurso público para o provimento de 
cargos efetivos; devendo, nesse caso, o seu edital estabelecer que 
a efetivação da remoção ficará condicionada à nomeação dos 
aprovados. 
§ 3º O concurso de remoção poderá ser realizado anualmente e o 
seu edital consignará, entre a publicação do resultado preliminar e 
a publicação do resultado definitivo do certame, a data a partir da 
qual não será mais possível a desistência, tornando-se irretratável 
e irrevogável a opção do candidato. 
§ 4º Na hipótese de ser contemplado no resultado definitivo do 
concurso, o candidato não poderá desistir do órgão indicado, e 
será removido, compulsoriamente, pelo Governador do Estado, 
mediante ato vinculado ao resultado definitivo do concurso, e o 
não comparecimento do servidor no local para onde for 
contemplado caracterizará falta injustificada, acarretando as 
conseqüências previstas em lei. 
§ 5º O edital do concurso de remoção estabelecerá os 
procedimentos para o servidor declarar sua anuência com as 
regras fixadas para o certame, requisito indispensável à aceitação 
da inscrição do participante, bem como para, eventualmente, 
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requerer desistência, observado o disposto nos §§ 3º e 4º deste 
artigo. 
§ 6º O servidor removido, ainda que compulsoriamente pela 
Administração, nos termos do § 4º deste artigo, não fará jus à 
ajuda de custo. 
 
Art. 21. Os procedimentos de realização dos concursos de 
remoção são estabelecidos no edital de convocação, e caso o 
número de vagas oferecidas for menor que o de interessados, para 
fins de classificação e, se necessário, de desempate, observa-se a 
seguinte ordem de prioridade: 
I - maior tempo de efetivo exercício no cargo efetivo ocupado no 
Executivo estadual; 
II - maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do 
Executivo estadual; 
III - maior tempo de efetivo exercício, anterior à ocupação do 
cargo efetivo no Poder Executivo estadual, como ocupante de 
cargo em comissão no âmbito do Poder Executivo do Estado; 
IV - maior tempo de efetivo exercício no serviço público 
estadual; 
V - maior tempo de efetivo exercício no serviço público; 
VI - maior idade. 
 

Seção III 
Da Remoção a Pedido, Independentemente do Interesse 

da Administração 
 

Subseção I 
Da Remoção a Pedido, Independentemente do Interesse 

da Administração, para Acompanhar Cônjuge ou Companheiro 
 

Art. 22. A remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, 
também servidor público ou militar, deslocado no interesse da 
Administração, só se verificará se o deslocamento for 
superveniente ao casamento ou à união estável do casal. 
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§ 1º Não haverá a remoção prevista no caput, quando: 
I - o cônjuge ou companheiro removido não for servidor público; 
II - o afastamento do cônjuge ou companheiro for anterior ao 
casamento ou união do casal; 
III - o deslocamento do cônjuge ou companheiro, decorrer da 
posse em cargo para o qual foi nomeado em virtude de aprovação 
em concurso público; ou 
IV - os cônjuges ou companheiros não coabitavam na mesma 
localidade, antes da remoção de um deles. 
§ 2º Para a comprovação do vínculo matrimonial ou da união 
estável, o servidor deverá apresentar um dos seguintes 
documentos:  
I - certidão de casamento;  
II - documentação idônea, no caso de companheiro ou 
companheira.  
§ 3o Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e 
uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, que dispensem um 
ao outro os direitos e deveres previstos em lei e mantenham 
relacionamento civil permanente, desde que devidamente 
comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que 
couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre 
parceiros de sexos diferentes, na força do art. 1.723 do Código 
Civil e da Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996. 
§ 4º Respeitado o § 3º deste artigo, para comprovação da união 
estável, a documentação idônea deve compreender no mínimo 
três dos seguintes documentos:  
I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 
II - certidão de casamento religioso; 
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste 
o interessado como seu dependente; 
IV - disposições testamentárias; 
V - declaração especial feita perante tabelião; 
VI - prova de mesmo domicílio; 
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VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de 
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
VIII - conta bancária conjunta; 
IX - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor 
do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 
X - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da 
qual conste o segurado como responsável; 
XI - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 
nome de dependente; 
XII - escritura pública de união estável ou contrato de união 
estável registrado em cartório; 
XIII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 
comprovar. 
§ 5º Na hipótese de os documentos listados no § 2º relativos ao 
cônjuge ou companheiro já constarem dos assentamentos 
individuais do servidor, fica dispensada a sua apresentação. 
§ 6º O servidor fica dispensado de nova apresentação dos 
documentos previstos no § 4º deste artigo, desde que tenha 
produzido a mesma documentação, para fim de inscrição de seu 
companheiro ou companheira como dependente, para fins 
previdenciários, junto ao Instituto de Assistência e Previdência do 
Estado do Piauí - IAPEP. 
 

Subseção II 
Da Remoção a Pedido, Independentemente do Interesse da 

Administração, por Motivo de Saúde 
 

Art. 23. A remoção por motivo de saúde fica condicionada à 
apresentação de laudo emitido por junta médica oficial, integrada, 
sempre que possível, por especialista na área da doença sob 
exame. 
§ 1º O pedido de remoção por motivo de saúde do servidor, 
cônjuge, companheiro ou dependente será instruído com exames 
médicos, laboratoriais ou de imagem que comprovem a doença ou 
o seu agravamento. 
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§ 2º O laudo médico deve ser conclusivo quanto à necessidade da 
mudança pretendida e conter, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: 
I - se o local da residência do paciente é agravante de seu estado 
de saúde ou prejudicial à sua recuperação; 
II - se na localidade de lotação do servidor não há tratamento 
adequado; 
III - se a doença é preexistente à lotação do servidor na localidade 
e, em caso positivo, se houve agravamento do quadro que 
justifique o pedido; 
IV - se a mudança de domicílio pleiteada tem caráter temporário 
e, em caso positivo, qual a época da nova avaliação médica; 
V - caso o servidor e seu cônjuge, companheiro ou dependente 
enfermo residam em localidades distintas, a prejudicialidade para 
a saúde do paciente decorrente da mudança para a localidade de 
lotação do servidor.  
§ 3º Na hipótese de doença preexistente e de lotação inicial 
decorrente de aprovação em concurso público regionalizado, a 
remoção para localidade diversa somente será deferida se tiver 
havido evolução do quadro que o justifique. 
§ 4º O laudo médico deverá ser conclusivo quanto à necessidade 
da mudança pretendida.  
§ 5º A Administração poderá indicar outra localidade que 
satisfaça as necessidades de saúde do servidor ou deferir o pedido 
pelo prazo necessário ao restabelecimento da saúde do servidor, 
seu cônjuge, companheiro ou dependente. 
 
Art. 24. O requerimento de remoção por motivo de doença do 
cônjuge, companheiro ou dependente do servidor deverá conter 
comprovação de que o paciente é cônjuge ou companheiro do 
servidor, ou, no caso de dependente, de que consta dos seus 
assentamentos funcionais. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 25. O servidor removido para ter exercício em outro 
Município terá, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação do respectivo ato, para a retomada do 
efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído, neste 
prazo, o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, 
quando for o caso. 
§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou 
afastado legalmente, o prazo de que trata o caput deste artigo será 
contado a partir do término do impedimento. 
§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no 
caput deste artigo. 
 
Art. 26. O servidor removido nos termos deste Decreto poderá 
pedir o retorno ao seu órgão de origem, mediante revogação do 
ato de remoção, observado o prazo mínimo de um ano de 
permanência na localidade em que se encontre prestando serviço 
e a existência de cargo vago. 
 
Art. 27. É vedada a remoção, a redistribuição, a transferência ou 
qualquer outra forma de provimento de servidor de outro órgão 
ou entidade do Estado para cargos efetivos da estrutura da: 
I - Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, na forma do art. 
60 da Lei estadual n. 5.377/2004; 
II - Secretaria da Segurança Pública, por força do art. 85 da Lei 
Complementar estadual n. 37/2004; 
III - Secretaria de Fazenda, conforme art. 33 da Lei 
Complementar estadual n. 62, de 26 de dezembro de 2005. 
 
Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos pedidos de remoção em curso, revogadas as 
disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014 
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GOVERNADOR DO ESTADO 
 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.551, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
 
Dispõe sobre a recondução de servidores civis 
estáveis. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 32 
da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação dada pela 
Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, 

 
CONSIDERANDO que o servidor estável que venha a 

prover novo cargo público pode ser reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado, quando desistir do estágio probatório, 
segundo o entendimento pacífico da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal: MS 23.577-DF, Pl., rel. Min. Carlos Velloso, 
v.u., RTJ 183/638; MS 22.933-DF, Pl., rel. Min. Octávio Gallotti, 
v.u., RTJ 167/919; MS 24.543-DF, Pl., rel. Min. Carlos Velloso, 
v.u., Lex-JSTF 300/145; MS 24.271-DF, Pl., rel. Min. Carlos 
Velloso, v.u., DJU 20/09/2002; 

 
CONSIDERANDO a interpretação que vem sendo 

conferida pela Procuradoria-Geral do Estado aos pedidos de 
recondução, 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a recondução do servidor civil 
estável ocupante de cargo efetivo da Administração direta, de 
autarquias ou de fundações públicas do Estado do Piauí. 
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Art. 2º O servidor público estável será reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado em decorrência de: 
I - inabilitação e exoneração de ofício no estágio probatório 
relativo a outro cargo público; 
II - reintegração do anterior ocupante do cargo.  
§ 1º Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será 
aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado, na forma do art. 32, 
parágrafo único, c/c art. 30 do Estatuto dos Servidores Civis do 
Estado. 
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput, em vez de ser reconduzido 
ou reaproveitado, o servidor poderá ser, ainda, posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, na forma do art. 31, § 2º do Estatuto dos Servidores 
Civis.  
§ 3º Salvo doença comprovada por junta médica oficial, será 
tornado sem efeito o aproveitamento, se o servidor não entrar em 
exercício no prazo de: 
I - trinta dias, para trabalhadores em educação básica, na forma do 
art. 17 da Lei Complementar estadual n. 71, de 26 de julho de 
2006; 
II - quinze dias, para os demais servidores civis, por força do art. 
18, § 2º, da Lei Complementar estadual n. 13/1994. 
§ 4º Em nenhuma hipótese, o servidor reconduzido terá direito à 
ajuda de custo ou a qualquer outra indenização. 
 
Art. 3º Será também reconduzido ao cargo público estadual 
anteriormente ocupado, no qual era estável, o servidor público 
efetivo federal, estadual ou municipal que desistir do estágio 
probatório ou solicitar sua exoneração do novo cargo público, 
enquanto neste não se tornar estável. 
 
Art. 4º Não poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, o servidor que: 
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I - não era estável no cargo público anterior; 
II - tenha sido nomeado ou investido em emprego público, mesmo 
quando estável no cargo anterior; 
III - esteja em exercício há mais de 3 (três) anos no novo cargo 
público ou venha a se tornar estável nele. 
 
Art. 5º Em qualquer caso, a expedição do ato de recondução 
compete privativamente ao Governador do Estado, na forma do 
art. 102, IX, da Constituição Estadual, devendo ser publicado no 
Diário Oficial do Estado. 
 
Art. 6º O chefe da unidade de gestão de pessoas do órgão ou 
entidade em que for lotado o servidor deve registrar a recondução 
no Sistema da Folha de Pagamento – SFP ou no que vier a 
substituí-lo e encaminhar a publicação do respectivo ato a 
Secretaria de Administração, sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 7º A Secretaria de Administração do Estado fica autorizada a 
expedir normas complementares ao disposto neste Decreto. 
 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.554, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
Dispõe sobre o instituto da reversão de 
que tratam os arts. 28 e 29 da Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de 
janeiro de 1994. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto nos artigos 
28 e 29, da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 
1994 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação 
dada pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 
2007, 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º O instituto da reversão de que tratam os artigos 28 e 29 da 
Lei Complementar estadual n. 13/1994, fica regulamentado pelas 
disposições deste Decreto. 
 
Art. 2º A reversão dar-se-á: 
I - quando cessada a invalidez, por declaração de junta médica 
oficial, que torne insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou 
II - no interesse da administração, desde que seja certificada pelo 
órgão ou entidade a aptidão física e mental do servidor para o 
exercício das atribuições inerentes ao cargo, por meio de laudo de 
junta médica oficial. 
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, encontrando-se provido 
o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente de 
lotação. 



                                                          
PLÍNIO CLERTON FILHO  / CAMILA DE ALENCAR CLERTON 

 

 

 

§ 2º A reversão de que trata o inciso II deste artigo é faculdade da 
Administração e somente poderá ocorrer mediante solicitação do 
servidor e desde que: 
a) a aposentadoria tenha sido voluntária e ocorrida nos cinco anos 
anteriores à solicitação; 
b) estável quando na atividade; e 
c) haja cargo vago no órgão de origem do servidor. 
 
Art. 3º Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 
70 (setenta) anos de idade.  
 
Art. 4º A reversão poderá ocorrer em qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual direta, autárquica e 
fundacional, desde que seja no mesmo cargo, nível, classe e 
padrão em que ocorreu a aposentadoria ou no cargo decorrente da 
transformação ou reorganização, por lei, do cargo anteriormente 
ocupado. 
§ 1º A reversão, no interesse da administração, fica sujeita à 
existência de dotação orçamentária e financeira, devendo ser 
observado o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000. 
§ 2º Efetivada a reversão, o servidor será lotado conforme as 
necessidades do órgão. 
 
Art. 5º Será tornado sem efeito o ato de reversão se o exercício 
não ocorrer no prazo de quinze dias. 
 
Art. 6º São assegurados ao servidor que reverter à atividade os 
mesmos direitos, inclusive abono de permanência, garantias, 
vantagens e deveres aplicáveis aos servidores em atividade. 
 
Art. 7º O servidor que reverter à atividade, no interesse da 
administração, somente terá nova aposentadoria, se permanecer 
em atividade por, no mínimo, cinco anos, além de atender os 
demais requisitos constitucionais. 
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Parágrafo único. Se não atender os requisitos do caput, o servidor 
poderá retornar a inatividade, nas mesmas condições anteriores à 
reversão e preservando o mesmo fundamento constitucional da 
aposentadoria anterior. 
 
Art. 8º Compete ao dirigente máximo do órgão ou entidade 
pública publicar previamente, no Diário Oficial do Estado, o 
quantitativo das vagas dos cargos que se destinam à reversão, no 
interesse da administração. 
 
Art. 9º Em qualquer caso, a expedição do ato de reversão compete 
privativamente ao Governador do Estado, na forma do art. 102, 
IX, da Constituição Estadual, devendo ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. 
 
Art. 10. O chefe da unidade de gestão de pessoas do órgão ou 
entidade em que for lotado o servidor deve registrar a reversão no 
Sistema da Folha de Pagamento – SFP ou no que vier a substituí-
lo e encaminhar a publicação do respectivo ato à Secretaria de 
Administração, sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 11. Aplica-se no que couber o Decreto n. 15.298, de 12 de 
agosto de 2013, aos laudos e perícias necessárias à concessão de 
reversão. 
 
Art. 12. A Secretaria de Administração fica autorizada a expedir, 
quando necessário, normas complementares relativas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014 
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GOVERNADOR DO ESTADO 
 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.555, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

Regulamenta a concessão de férias a 
servidor público efetivo, a servidor 
comissionado e a militar do Estado. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Estado, e na Lei estadual n. 3.808, de 
16 de julho de 1981 – Estatuto dos Militares do Estado,  

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado do Piauí - Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, na redação conferida pela Lei estadual n. 
6.371, de 2 de julho de 2013, e pela Lei 6.455, de 19 de dezembro 
de 2013; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Estatuto dos 

Militares do Estado – Lei estadual n. 3.808/1981 e no art. 40 da 
Lei estadual n. 5.378, de 10 de fevereiro de 2004, 

 
D E C R E T A : 

 
CAPÍTULO I 

DO DIREITO ÀS FÉRIAS 
 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão, parcelamento, 
indenização e o pagamento da remuneração de férias aos 
servidores civis, aos militares do Estado do Piauí.  
 
Art. 2º O servidor público efetivo ou comissionado, militar do 
Estado, servidor público requisitado e o contratado temporário 
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terão direito a 30 dias de férias por ano de exercício 
correspondente ao ano civil, ressalvados: 
I - o servidor civil 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; 
II - o professor, supervisor pedagógico, orientador educacional e 
o técnico em gestão fará jus a 45 (quarenta e cinco) dias por 
exercício, na conformidade do calendário escolar, quando no 
exercício das atividades dos respectivos cargos, nos termos do art. 
78 da Lei Complementar estadual n. 71, de 26 de julho de 2006, 
alterado pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 
2007; 
III - o docente integrante das carreiras de Magistério Superior, em 
efetivo exercício, fará jus a 45 (quarenta e cinco) dias por 
exercício, na conformidade do calendário escolar, no exercício 
das atividades de magistério, na forma do art. 29 da Lei 
Complementar estadual n. 61, de 20 de dezembro de 2005. 
 
Art. 3º As férias correspondentes a cada exercício, integrais ou a 
última etapa, no caso de parcelamento, devem ser gozadas entre o 
início do período aquisitivo ao qual correspondam e o término do 
período aquisitivo subseqüente. 
Parágrafo único. As férias relativas ao primeiro período aquisitivo 
corresponderão ao ano civil em que o servidor civil completar 
doze meses de efetivo exercício, exceto as dos servidores de que 
trata o inciso I do art. 2º. 
 
Art. 4º Os servidores ou militares do Estado membros de uma 
mesma família que tenham exercício no mesmo órgão ou entidade 
poderão usufruir férias no mesmo período, desde que assim 
requeiram e não haja prejuízo das atividades do órgão ou 
entidade. 
Parágrafo único. As férias dos servidores que tenham filhos em 
idade escolar serão concedidas, preferencialmente, no período das 
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férias escolares, desde que não haja prejuízo para as atividades do 
órgão ou entidade pública. 
 
Art. 5° O servidor civil ou militar do Estado licenciado ou 
afastado fará jus às férias relativas ao exercício em que se der o 
seu retorno. 
§ 1º Na hipótese em que o período das férias programadas 
coincidir, parcial ou totalmente, com o período da licença ou 
afastamentos legalmente instituídos, as férias do exercício 
correspondente serão reprogramadas, vedada a acumulação para o 
exercício seguinte. 
§ 2º A vedação constante do § 1º não se aplica nos casos de 
licença à gestante, licença paternidade e licença ao adotante. 
§ 3º O servidor em licença capacitação ou afastamento para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País 
fará jus às férias do exercício em que se der o seu retorno, 
computado o período de licença para efeito de concessão das 
férias. 
§ 4º O servidor que não tenha completado doze meses de efetivo 
exercício e que entrar em licença por um dos motivos abaixo 
especificados terá que completar o referido período quando de seu 
retorno: 
I - tratamento de saúde de pessoa da família; 
II - tratamento da própria saúde que exceder o prazo de 24 meses; 
III - para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

 
CAPÍTULO II 

DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS 
 

Seção I 
Das Férias de Servidor que Opera com Raios "X" e Substâncias 

Radioativas 
 

Art. 6º Ao servidor civil que opera com raios "X" e substâncias 
radioativas, que tenha usufruído vinte dias de férias e que, no 
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mesmo exercício, deixar de exercer essas atividades, será 
assegurado o direito a usufruir os dez dias restantes relativos ao 
respectivo exercício. 
§ 1° Ao servidor de que trata o caput, que tenha usufruído vinte 
dias de férias relativas ao primeiro semestre aquisitivo, e que 
deixar de operar com raios "X" e substâncias radioativas, será 
assegurado o direito de usufruir os dez dias restantes, após 
cumprido o período aquisitivo de doze meses, correspondente ao 
primeiro exercício de férias. 
§ 2° O servidor que venha a operar com raios "X" e substâncias 
radioativas, e que já tenha usufruído férias integrais dentro do 
exercício, gozará vinte dias de férias após seis meses de exercício 
nas atividades relacionadas. 

 
Seção II 

Das Férias do Docente de Magistério Superior e de Professor, 
Supervisor Pedagógico, Orientador Educacional e o Técnico em 

Gestão da Educação Básica 
 

Art. 7º O docente de magistério superior ou professor, supervisor 
pedagógico, orientador educacional e o técnico em gestão da 
educação básica estadual, quando afastado para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança em órgãos não 
integrantes da UESPI ou Secretaria de Educação, fará jus a trinta 
dias de férias por exercício. 
 
Art. 8º O docente de magistério superior, professor, supervisor 
pedagógico, orientador educacional e o técnico em gestão da 
educação básica estadual que venha a exercer cargo em comissão 
ou função de confiança no ano civil, e que já tenha usufruído 
parcela de férias relativa ao cargo efetivo, fará jus aos dias 
restantes, se for o caso, com base na legislação do cargo que 
estiver ocupando.  
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Parágrafo único. O servidor de que trata o caput, exonerado do 
cargo em comissão durante o ano civil, fará jus ao tempo residual 
relativo ao seu cargo efetivo. 
 
Art. 9º As férias do docente de magistério superior, professor, 
supervisor pedagógico, orientador educacional e o técnico em 
gestão da educação básica estadual que opera direta e 
permanentemente com raios "X" e substâncias radioativas, no 
total de 45 dias, devem ser gozadas semestralmente, em etapas de 
no mínimo vinte dias cada. 

 
Seção III 

Das Férias dos Servidores nos Casos de Provimento de Cargo 
Público 

 
Art. 10. O servidor civil amparado pelos institutos da reversão, da 
reintegração e da recondução fará jus às férias relativas ao 
exercício em que se der seu retorno, não sendo exigido novo 
período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício, para efeito 
de concessão de férias no cargo, desde que tenha cumprido essa 
exigência anteriormente. 
Parágrafo único. O servidor que não tenha completado 
anteriormente o interstício de doze meses de efetivo exercício 
deverá complementá-lo para fins de concessão de férias após a 
reversão, reintegração ou recondução ao cargo efetivo. 

 
Seção IV 

Das Férias de Servidor em Caso de Declaração de Vacância, 
Exoneração, Aposentadoria Compulsória ou por Invalidez 

 
Art. 11. Na hipótese de vacância por posse em outro cargo 
inacumulável, o servidor regido pela Lei Complementar nº 13, de 
1994, que já tenha cumprido o interstício de doze meses de 
efetivo exercício no cargo anteriormente ocupado, fará jus às 
férias correspondentes àquele ano civil no novo cargo efetivo da 
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administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí, 
desde que não as tenha gozado no cargo anterior. 
Parágrafo único. O servidor que não cumpriu o interstício de doze 
meses de efetivo exercício no cargo anteriormente ocupado 
deverá complementar esse período exigido para a concessão de 
férias no novo cargo público estadual. 
 
Art. 12. O servidor civil, regido pela Lei Complementar estadual 
n. 13/1994, que solicite exoneração para tomar posse em outro 
cargo, será indenizado. 
Parágrafo único. Caso o servidor indenizado, na forma do caput, 
seja estável, somente poderá ser reconduzido ao cargo estadual, se 
devolver o valor recebido a título de indenização, devidamente 
corrigido. 
 
Art. 13. O servidor civil exonerado, aposentado 
compulsoriamente ou por invalidez, que não tenha usufruído 
férias, integrais ou proporcionais, faz jus à indenização do 
benefício adquirido e não gozado. 
§ 1º Aplicam-se as disposições do caput ao servidor falecido, 
sendo o pagamento devido a seus sucessores. 
§ 2º Haverá acerto de férias nos casos de exoneração, 
aposentadoria compulsória ou por invalidez, falecimento, se as 
ocorrências acima forem verificadas durante o período de 
usufruto das férias, parciais ou integrais. 
 
Art. 14. Ao servidor ou militar do Estado que se aposentar e 
permanecer no exercício de cargo em comissão, inclusive de 
natureza especial, ou de Secretário de Estado, não será exigido 
novo período aquisitivo de doze meses para efeito de férias. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao servidor que se 
aposentar e, sem interrupção, for nomeado para cargo em 
comissão, inclusive de natureza especial, ou de Secretário de 
Estado. 
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Seção V 
Das Férias de Servidor ou Empregado Cedido ou Requisitado 

 
Art. 15. Para a concessão das férias a servidor ou militar do 
Estado ou empregado cedido ou requisitado, o órgão ou entidade 
cessionária deve: 
I - incluir as férias do servidor, militar ou empregado na 
programação anual; 
II - proceder à inclusão das férias no Sistema da Folha de 
Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo, quando o servidor, 
militar ou empregado for exercer cargo em comissão ou função 
de confiança, ou quando o órgão ou entidade cedente for 
integrante do Sistema; 
III - comunicar o período de gozo ao órgão ou entidade cedente se 
não integrante do SFP, para fins de registro; 
IV - observar o período aquisitivo do órgão ou entidade cedente. 
Parágrafo único. Independentemente de inclusão das férias no 
SFP ou no que vier a substituí-lo, caberá ao órgão ou entidade 
cessionária comunicar ao órgão ou entidade cedente sobre a 
concessão de férias ao servidor, militar ou empregado cedido ou 
requisitado. 
 
Art. 16. O docente de magistério superior ou professor, supervisor 
pedagógico, orientador educacional e o técnico em gestão da 
educação básica estadual, quando afastado para servir a outro 
órgão ou entidade, em casos previstos em leis específicas, que lhe 
assegurem todos os direitos e vantagens a que faça jus na entidade 
de origem ou quando permaneçam no efetivo exercício do 
magistério, permanecerá com direito a 45 dias de férias. 
Parágrafo único. O servidor de que trata o caput, quando afastado 
do efetivo exercício do magistério ou para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança em órgãos não integrantes 
da UESPI ou Secretaria de Educação, fará jus a trinta dias de 
férias por exercício. 
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Art. 17. Em se tratando de empregado cedido de empresa pública 
ou sociedade de economia mista para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, serão observadas as regras de 
aquisição de férias do cedente.  
Parágrafo único. A indenização das férias de empregado público 
de que trata o caput dar-se-á na forma do art. 34 deste Decreto. 
 
Art. 18. Para fins de concessão de férias aos empregados 
requisitados para exercício no Gabinete do Governador ou seus 
respectivos órgãos, quando não ocupantes de cargo em comissão 
ou função de confiança, serão observadas as regras de concessão 
do cedente. 

 
CAPÍTULO III 

DA CONCESSÃO DAS FÉRIAS 
 

Seção I 
Da Programação das Férias 

 
Art. 19. O período de férias, integral ou parcelado em até três 
etapas, deve constar da programação anual de férias, previamente 
elaborada pela chefia imediata, de acordo com o interesse da 
administração e observados os procedimentos operacionais 
estabelecidos pela Secretaria de Administração. 
§ 1º A critério da chefia imediata, as férias podem ser 
reprogramadas. 
§ 2º O parcelamento requerido pelo servidor ou militar do Estado 
poderá ser concedido pela chefia imediata que estabelecerá, em 
comum acordo, o número de etapas e respectiva duração, 
observado o interesse da administração. 
§ 3º É facultado ao servidor integrante das carreiras de magistério 
superior ou magistério em educação básica (art. 9º da Lei 
Complementar estadual n. 71/2006) o parcelamento de férias em 
três etapas. 
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§ 4º Ao Secretário de Estado não se aplicam as regras de 
programação e reprogramação de férias. 
§ 5º A programação anual de férias, sua reprogramação ou 
parcelamento deverá ser aprovada pelo Secretário ou dirigente 
máximo da entidade ou a autoridade a quem ele delegar. 
§ 6º Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar a 
programação anual de férias, sua reprogramação ou parcelamento 
deverá ser aprovada pelos respectivos Comandantes ou a quem 
eles delegarem, devendo ser obedecido o limite de concessão de 
férias de 1/8 (um oitavo) a 1/12 (um doze avos) do efetivo pronto 
por mês para cada unidade da Polícia Militar ou do Corpo de 
Bombeiros Militar em período normal de operacionalização. 
 
Art. 20. A reprogramação de férias de servidor ou militar do 
Estado acusado em sindicância ou processo administrativo 
disciplinar poderá ser solicitada pelo Presidente da Comissão à 
chefia imediata do servidor, caso julgue necessário. 

 
Seção II 

Da Reprogramação ou Alteração da Escala de Férias 
 

Art. 21. A reprogramação ou alteração da escala de férias poderá 
ocorrer por necessidade do serviço ou por interesse do servidor ou 
militar do Estado, neste caso com a anuência da chefia imediata, 
devidamente justificados.  
§ 1º A necessidade do serviço será caracterizada mediante 
justificativa apresentada, por escrito, pela chefia imediata do 
servidor ou militar do Estado.  
§ 2º A reprogramação ou alteração da escala de férias do servidor 
civil ou militar do Estado por necessidade do serviço será feita 
com observância de prazo mínimo de antecedência em relação ao 
início das férias, com exceção de situações de calamidade 
pública, de emergência, na ocorrência de desastres ou da prática 
de ações criminosas que afetem gravemente a segurança ou 
ordem pública. 
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§ 3º O prazo para alteração da escala de férias por interesse do 
servidor ou militar do Estado será de, no mínimo, 45 (quarenta e 
cinco) dias antes da data de início já prevista na escala de férias 
ou, em se tratando de antecipação, da nova data de início.  
§ 4º Para alteração da segunda ou terceira etapas das férias 
parceladas, o prazo de que trata o parágrafo anterior será de, no 
mínimo, 2 (dois) dias úteis.  
§ 5º É dispensada a observância dos prazos previstos nos §§ 3º e 
4º deste artigo nas seguintes hipóteses: 
I - licença para tratamento da própria saúde; 
II - licença por acidente em serviço; 
III - licença para tratamento da saúde de pessoa da família; 
IV - licença à gestante e à adotante; 
V - licença-paternidade; 
VI - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos ou 
pessoas que vivem sob sua dependência econômica. 
§ 6º As licenças ou os afastamentos referidos no § 5º, concedidos 
durante o período de férias suspendem o curso destas, que serão 
alteradas para o término da licença ou do afastamento, 
considerando-se o saldo remanescente.  
§ 7º No caso de licença ou afastamento de que trata o § 5º, 
concedido antes do início das férias, estas serão alteradas para o 
primeiro dia útil após a licença ou afastamento, se outra data não 
houver sido requerida pelo servidor ou militar do Estado. 

 
Seção III 

Do Interstício 
 
Art. 22. Serão exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício para 
o primeiro período aquisitivo de férias do servidor civil. 
§ 1º Não será exigido interstício para os períodos aquisitivos de 
férias subsequentes ao primeiro, desde que não sejam concedidos 
mais de dois períodos de férias em prazo inferior a 12 (doze) 
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meses, com exceção da situação de acúmulo de períodos 
vencidos, na forma do art. 39 deste Decreto. 
§ 2º O período de gozo de férias será relativo ao ano do início e 
ao ano do término do respectivo período aquisitivo.  
§ 3º Para o interstício de que trata o caput, poderá ser averbado o 
tempo de serviço prestado ao Estado, às autarquias ou às 
fundações públicas estaduais, com desligamento mediante 
declaração de vacância por posse em outro cargo público 
inacumulável, cabendo ao servidor civil comprovar, mediante 
certidão, o período integral ou proporcional de férias não 
indenizados. 
 
Art. 23. Para o militar do Estado, serão sempre exigidos 12 (doze) 
meses de efetivo exercício na respectiva corporação para todos os 
períodos aquisitivos de férias. 
Parágrafo único. O período de gozo de férias será relativo ao ano 
do início e ao ano do término do respectivo período aquisitivo. 

 
Seção IV 

Da Fruição das Férias 
 
Art. 24. As férias serão gozadas entre o início do período 
aquisitivo ao qual correspondam e o término do período 
aquisitivo subsequente, de uma só vez ou parceladas em até três 
etapas de, no mínimo, dez dias cada, desde que assim requeridas 
pelo servidor ou militar do Estado, e de acordo com o interesse da 
Administração.  
§ 1º As férias referentes ao primeiro período aquisitivo serão 
gozadas entre o início e o término do período aquisitivo 
subsequente, ainda que tenham sido parceladas, observado o 
disposto no § 4° deste artigo. 
§ 2º Na hipótese de parcelamento das férias, deverá transcorrer 
entre as etapas um período de, no mínimo, dez dias de efetivo 
exercício.  
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§ 3º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior ao gozo de 
férias referentes a períodos aquisitivos distintos.  
§ 4º As férias poderão ser acumuladas por necessidade do serviço, 
até o máximo de: 
I - dois períodos, para servidores civis, devendo ser gozado, pela 
ordem, o período mais antigo; 
II - três períodos, para militares, devendo ser gozado, pela ordem 
estabelecida no art. 39 deste Decreto. 
§ 5º A acumulação de férias de que trata o parágrafo anterior 
deverá ser justificada formalmente pela chefia imediata do 
servidor ou militar, com exposição detalhada das razões da 
necessidade do serviço, antes do término do período normal de 
gozo.  
§ 6º Fica dispensada a justificativa de que trata o parágrafo 
anterior, nas hipóteses a que aludem os §§ 6º e 7º do art. 21. 
§ 7º As férias alteradas por necessidade do serviço devem ser 
totalmente gozadas até o término do segundo período aquisitivo 
subsequente, independentemente de terem sido parceladas.  
§ 8º Cabe à Administração por meio da chefia imediata do 
servidor ou militar do Estado, comunicar, com antecedência de 90 
dias do fim do prazo de fruição das férias, ao servidor e à chefia 
imediata, a obrigatoriedade de gozo das férias, e, se ainda assim o 
servidor ou militar não se manifestar, a Administração marcará de 
ofício, dando ciência ao servidor e à sua chefia.  
§ 9º Para a marcação das férias de que trata o parágrafo anterior, 
sempre que possível será observado o prazo previsto no § 3º do 
art. 21. 
 
Art. 25. As licenças, afastamentos ou quaisquer períodos que não 
forem considerados de efetivo exercício ou não forem 
remuneradas suspendem a contagem do período aquisitivo de 
férias do servidor civil ou do militar do Estado, que será retomada 
na data do retorno. 
§ 1º Fica suspensa também a contagem do período aquisitivo no 
período em que o servidor ou militar: 
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I - cumprir pena privativa de liberdade; 
II - for suspenso do exercício do cargo por decisão judicial ou 
administrativa; 
III - estiver no gozo de licença para tratar de interesse particular. 
§ 2º Não suspende o período aquisitivo de férias a cessão com 
ônus e o afastamento para participação em curso de formação, 
havendo ou não opção por auxílio-financeiro. 
 
Art. 26. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
 

Seção V 
Da Interrupção das Férias 

 
Art. 27. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo 
de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço 
declarada pela autoridade máxima do órgão. 
§ 1º A interrupção das férias deverá ser formalizada por ato 
convocatório motivado da autoridade máxima do órgão, 
cientificado ao servidor e devidamente publicado.  
§ 2º O gozo das férias interrompidas ocorrerá sem parcelamento, 
salvo se o saldo remanescente o ensejar, de acordo com o caput 

do art. 24 deste Decreto.  
§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 21 e 24 deste Decreto aos casos 
de interrupção de férias. 
§ 4º Se, entre a data da interrupção e a data do efetivo gozo das 
férias interrompidas, ocorrer aumento na remuneração do servidor 
ou militar, a diferença será paga, devidamente atualizada, na 
proporção dos dias a serem gozados.  
 
Art. 28. Além dos motivos previstos no artigo anterior, as férias 
do militar do Estado somente podem ser interrompidas em caso 
de interesse de segurança nacional, de manutenção da ordem, de 
extrema necessidade do serviço, de transferência para a 
inatividade, na ocorrência de desastres ou prática de ações 
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criminosas que afetem gravemente a segurança ou ordem pública; 
nesses casos, o Comandante-Geral da respectiva corporação 
poderá interromper ou deixar de conceder na época prevista, o 
período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o fato 
em seus assentamentos. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Seção I 
Da Remuneração 

 
Art. 29. A remuneração das férias do militar do Estado e do 
servidor civil ocupante de cargo efetivo ou em comissão e de 
natureza especial será: 
I - correspondente à remuneração do período de gozo das férias, 
tomando-se por base a sua situação funcional no respectivo 
período, inclusive na condição de interino; 
II - acrescida do valor integral do adicional de férias, 
correspondente a um terço da remuneração. 
§ 1º A remuneração das férias a que se refere o inciso I será paga 
proporcionalmente aos dias usufruídos, no caso de parcelamento. 
§ 2º O pagamento da remuneração das férias será efetuado no mês 
do ingresso no serviço público estadual, independentemente do 
efetivo gozo das férias. 
§ 3º No caso de parcelamento de férias, o valor do adicional de 
férias será pago integralmente quando da utilização do primeiro 
período. 
§ 4º Na hipótese de o servidor efetivo ou militar do Estado 
exercer cargo em comissão ou função de confiança, inclusive na 
condição de interino, a respectiva retribuição será considerada no 
cálculo do adicional de férias.  
§ 5º Sobre o adicional de férias de que trata este artigo: 
I - não incidirá a contribuição previdenciária para o regime 
próprio de previdência; e 
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II - haverá incidência de contribuição previdenciária para o 
regime geral de previdência, na forma do art. 214, § 4º, do 
regulamento da Previdência Social – Decreto federal. N. 3.048, de 
6 de maio de 1999. 
§ 6º O servidor civil que opera, direta e permanentemente, com 
raios "X" e substâncias radioativas faz jus ao adicional de férias 
em relação a cada período de afastamento, calculado sobre a 
remuneração normal do mês, proporcional aos vinte dias. 
§ 7º O pagamento antecipado da remuneração das férias, integrais 
ou parceladas, será descontado de uma só vez na folha de 
pagamento correspondente ao mês seguinte ao do início das 
férias. 
 
Art. 30. O pagamento da remuneração mensal das férias, bem 
como do respectivo adicional, deve ser realizado na folha de 
pagamento do mês do ingresso no serviço público estadual. 
§ 1º Na hipótese de parcelamento das férias, o pagamento integral 
dos 30 dias de férias deverá ocorrer quando do gozo da primeira 
etapa, observado o disposto no caput.  
§ 2º Não se aplica o disposto no caput ao pagamento da 
remuneração de férias, cuja alteração tenha ocorrido sem o 
cumprimento do prazo fixado no § 3º do art. 21, caso em que 
poderá ocorrer na folha de pagamento imediatamente 
subsequente.  
 
Art. 31. Se houver reajuste, revisão ou qualquer acréscimo na 
remuneração do servidor ou militar do Estado, serão observadas 
as seguintes regras:  
I - sendo as férias marcadas para período que abranja mais de um 
mês, as vantagens de que trata o art. 30 serão pagas 
proporcionalmente aos dias de férias gozados a cada mês, 
considerando-se a data em que passou a vigorar o reajuste, 
revisão ou acréscimo remuneratório;  
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II - diante da impossibilidade de inclusão do reajuste, revisão ou 
acréscimo remuneratório no prazo previsto no art. 30, a diferença 
será incluída na folha de pagamento no mês posterior ao gozo;  
III - no caso de parcelamento das férias, será paga, em cada etapa, 
a diferença da remuneração vigente à época, na proporção dos 
dias a serem gozados.  
 
Art. 32. Não se incluem no cálculo do adicional de férias de 
servidor civil ou de militar do Estado as vantagens de natureza 
indenizatória, o adicional noturno, a gratificação pela prestação 
de serviço extraordinário, o salário família, a gratificação por 
substituição ou qualquer outra vantagem condicionada à efetiva 
prestação do serviço. 
 
Art. 33. O adiamento do gozo das férias implica a suspensão do 
pagamento das respectivas vantagens pecuniárias.  
§ 1º Caso já tenha recebido as vantagens referidas no caput deste 
artigo, o servidor ou militar do Estado deverá efetuar sua 
devolução integral mediante desconto na folha de pagamento do 
mês subsequente ao do recebimento.  
§ 2º Na falta de tempo hábil para a inclusão em folha de 
pagamento do desconto referido no parágrafo anterior ou no caso 
de não ter remuneração mensal suficiente para a liquidação 
integral do débito, o servidor deverá devolver os valores 
percebidos como vantagem de férias no prazo de cinco dias úteis 
contados do deferimento da alteração, salvo nas seguintes 
hipóteses:  
I - alteração da escala de férias por necessidade do serviço;  
II - interrupção do gozo das férias;  
III - se o novo período de férias estiver compreendido no mesmo 
mês ou no subsequente ao do início do período anteriormente 
marcado;  
IV - alteração da escala de férias por motivo dos afastamentos 
elencados no § 4º do art. 5º deste Decreto. 
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Seção II 

Da Indenização 
 

Art. 34. A indenização de férias devida a servidor civil exonerado 
de cargo efetivo ou em comissão e de natureza especial, 
aposentado compulsoriamente ou por invalidez, será calculada 
sobre a remuneração do mês correspondente à data da vacância. 
§ 1º Compete ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade 
juntamente com a respectiva unidade gestão de pessoas, 
programar a concessão de férias, especialmente aos servidores 
que tenham férias acumuladas, principalmente quando estiverem 
próximos da aposentadoria. 
§ 2º No caso de férias acumuladas, a indenização deve ser 
calculada integralmente e, na hipótese de férias relativas ao 
exercício em que ocorreu a vacância, na proporção de um doze 
avos por mês trabalhado, ou por dia efetivamente trabalhado nas 
frações inferiores a um mês, acrescida do respectivo adicional de 
férias. 
§ 3° A indenização proporcional das férias de servidor civil 
exonerado, aposentado, compulsoriamente ou por invalidez ou 
falecido que não tenham completado os primeiros doze meses de 
exercício dar-se-á na forma do parágrafo anterior. 
§ 4º O servidor exonerado, aposentado compulsoriamente ou por 
invalidez perceberá indenização relativa ao período das férias a 
que tiver direito, inclusive proporcionais, em valores 
correspondentes a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo 
exercício, ou por dia efetivamente trabalhado nas frações 
inferiores a um mês, observada a data de ingresso no cargo 
efetivo, cargo em comissão, de natureza especial ou função 
comissionada. 
§ 5º Aplica-se a disposição do caput e do parágrafo anterior no 
caso de falecimento de servidor, sendo a indenização calculada 
com base na remuneração do mês em que ocorrer o falecimento e 
devida aos sucessores do falecido. 
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§ 6º A indenização, na hipótese de parcelamento de férias, será 
calculada na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês 
trabalhado ou por dia efetivamente trabalhado nas frações 
inferiores a um mês, deduzido o valor correspondente à parcela de 
férias gozada. 
§ 7º No cálculo da indenização de férias será observado o 
disposto no art. 32 deste Decreto. 
§ 8º As indenizações de que tratam este capítulo deverão ser 
quitadas no prazo máximo de 60 dias a contar do ato de 
aposentadoria, dispensa ou exoneração, salvo se ainda restar 
pendência a ser atendida pelo ex-servidor civil.  
 
Art. 35. Não haverá pagamento de indenização ao servidor civil 
que tomar posse em outro cargo público estadual inacumulável 
sem interrupção do interstício, hipótese em que o setor 
competente expedirá certidão, para fins de gozo de férias ou de 
complementação do interstício no novo órgão ou entidade 
pública. 
Parágrafo único. O servidor exclusivamente comissionado que for 
exonerado e nomeado para outro cargo em comissão no mesmo 
dia não será indenizado, hipótese em que o setor competente 
expedirá certidão, para fins de gozo de férias ou de 
complementação do interstício no novo cargo em comissão. 
 
Art. 36. Não incidirá, sobre a indenização de férias, desconto a 
título de imposto de renda retido na fonte e de contribuição 
previdenciária para o regime próprio ou para o regime geral de 
previdência. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 37. Para efeito de aposentadoria, desde que houvesse 
previsão expressa em lei estadual, será contado em dobro o 
período de férias que tenha sido adquirido, até 16 de dezembro de 
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1998, data de vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, e 
não gozado pelo servidor civil ocupante de cargo efetivo. 
 
Art. 38. Os períodos de férias, adquiridos até 29 de dezembro de 
2000, poderão ser usufruídos ou contados em dobro 
exclusivamente para efeito de inatividade do militar do Estado, 
nos termos do art. 74 da Lei estadual n. 5.378/2004. 
 
Art. 39. Desde que sem prejuízo de suas atividades, a partir da 
vigência deste Decreto, em cada órgão ou entidade pública, o 
dirigente máximo juntamente com a unidade de gestão de pessoas 
deverão elaborar escala anual de fruição de férias com a 
concessão de mais de 1 (um) período de férias ao servidor civil ou 
militar do Estado que tenha acumulado períodos de férias 
vencidas, observado o seguinte: 
I - no caso do servidor público civil, devem elaborar escala de 
fruição de férias com a concessão de 2 (dois) ou, 
excepcionalmente, até de 3 (três) períodos de férias por ano; 
II - no caso de militar, devem elaborar escala de fruição de férias 
com a concessão de até 2 (dois), períodos de férias por ano, 
preferencialmente dentre os períodos acumulados após 29 de 
dezembro de 2000. 
Parágrafo único. Aplica-se no que couber o art. 24 deste Decreto, 
constituindo falta grave de responsabilidade do dirigente e do 
chefe da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade a não 
elaboração de escala de fruição de férias na forma do caput. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 40. A partir da vigência deste Decreto, o dirigente máximo 
juntamente como a unidade de gestão de pessoas do órgão ou 
entidade pública ficam responsáveis pela concessão obrigatória de 
férias anuais, para evitar o acúmulo de mais de: 
I - dois períodos de férias, para servidores civis; 
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II - três períodos de férias, para militares do Estado. 
 
Art. 41. Os períodos de férias dos servidores civis e dos militares 
do Estado são computados como tempo de efetivo serviço para 
todos os efeitos legais, na forma prevista, respectivamente, no art. 
109, I, da Lei Complementar estadual n. 13/1994 e art. 63 da Lei 
estadual n. 3.808/1981. 
 
Art. 42. As férias concedidas ao servidor efetivo ou militar do 
Estado, comissionado ou militar do Estado devem ser registradas 
no Sistema da Folha de Pagamento – SFP ou no que vier a 
substituí-lo, sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 43. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que couber: 
I - ao contratado por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 
II - ao empregado público, observado o disposto no Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e nos respectivos acordos 
coletivos. 
Parágrafo único. A partir da vigência deste Decreto fica vedada a 
aquisição de período ou fração de férias de empregados públicos 
do Estado do Piauí. 
 
Art. 44. Fica autorizada a expedição de normas complementares 
ao disposto neste Decreto: 
I - pela Secretaria de Administração do Estado, com relação aos 
servidores civis; 
II - pelos Comandantes das Corporações militares, com relação 
aos militares do Estado, na forma prevista no art. 61, § 1º, da Lei 
estadual n. 3.808/1981. 
 
Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 
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março de 2014 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.556, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
 
Regulamenta a concessão da gratificação 
natalina aos militares do Estado, aos 
servidores civis ativos e a inativos e 
pensionistas. 

 
 
 
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto nos artigos 
57 e 58 da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 
1994 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação 
dada pela Lei estadual n. 6.455, de 19 de dezembro de 2013, e no 
artigo 39 da Lei estadual n. 5.378, de 10 de fevereiro de 2004 – 
Código de Vencimentos dos Militares do Estado, 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º A gratificação natalina ou décimo terceiro salário será 
pago aos militares do Estado, servidores ativos e inativos, bem 
como aos respectivos pensionistas, nos termos deste Decreto. 
 
Art. 2º A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) 
da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de efetivo exercício no respectivo ano, sendo paga em 
duas parcelas, uma no mês de aniversário do servidor e outra no 
mês de dezembro. 
Parágrafo único. Não haverá arredondamento, para efeito do 
pagamento da gratificação natalina, sendo as frações inferiores a 
um mês contadas por dia efetivamente trabalhado. 
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Art. 3º Para efeito de apuração do valor da gratificação, 
consideram-se como efetivo exercício para o servidor civil em 
atividade: 
I - ausência decorrente de falta justificada ou compensada; 
II - as ausências seguintes, na forma do art. 108 do Estatuto dos 
Servidores: 
a) por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
b) por 2 (dois), para se alistar como eleitor; 
c) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
1. casamento; 
2. falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos ou 
pessoas que vivem sob a dependência econômica do servidor. 
III - as licenças, listadas no art. 109 do Estatuto dos Servidores: 
a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos; 
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
d) para o desempenho de mandato classista; 
e) para capacitação. 
IV - os afastamentos, nos termos do art. 109 do Estatuto dos 
Servidores: 
a) em virtude de férias; 
b) para participar de júri, serviço militar e outros serviços 
obrigatórios por lei; 
c) para deslocamento para a nova sede; 
d) para participação em competição desportiva nacional ou 
convocação para integrar representação desportiva nacional, no 
País ou no exterior; 
e) para participação em programa de treinamento regularmente 
instituído; 
f) para estudo ou missão no exterior, com ônus ou com ônus 
limitado. 
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V - o afastamento de natureza preventiva, em processo 
administrativo disciplinar, na forma do art. 168 do Estatuto dos 
Servidores. 
§ 1º Na apuração do valor da gratificação, devem ser descontadas 
as ausências decorrentes de: 
I - falta injustificada; 
II - cumprimento da penalidade de suspensão; 
III - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que 
exceder o prazo de 2 (dois) anos; 
IV - licenças listadas no art. 110 do Estatuto: 
a) para tratamento de saúde de pessoa da família; 
b) para atividade política. 
V - afastamentos e licenças sem remuneração. 
§ 2º Consideram-se como efetivo exercício do militar do Estado 
em atividade, para efeito de apuração do valor da gratificação: 
I - férias; 
II - afastamentos previstos no art. 62, c/c art. 63 da Lei estadual n. 
3.808, de 16 de julho de 1981: 
a) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento e de 
falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos ou pessoas 
que vivem sob a dependência econômica do servidor; 
b) para instalação, até 10 (dez) dias; 
c) para trânsito, até 30 (trinta) dias. 
III - as licenças: 
a) para tratamento da própria saúde; 
b) gestante; e 
c) paternidade. 
 
Art. 4º Para militares ou servidores inativos e pensionistas, a 
gratificação natalina corresponde ao valor dos proventos de 
inatividade ou do benefício pensional, com pagamento na forma 
do art. 2º deste Decreto. 
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§ 1º Aos pensionistas é devido o pagamento da gratificação 
natalina na proporção do número de meses de percepção do 
benefício no ano e tendo por base de cálculo: 
I - o valor do benefício recebido no mês de dezembro; ou 
II - o valor do último benefício percebido, no caso de extinção ou 
reversão de cotas. 
§ 2º Aos titulares de pensão vitalícia cujo benefício sofrer 
majoração em decorrência de reversão de cotas é devido o 
pagamento da gratificação natalina, relativamente ao número de 
meses de percepção do benefício com adição de cotas. 
 
Art. 5º O servidor ou militar do Estado que tiver declarada sua 
vacância por exoneração ou posse em cargo público inacumulável 
terá direito ao recebimento da gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada 
sobre a remuneração do mês da vacância, descontada ou 
compensada a importância porventura antecipada.  
§ 1º Se for o caso, por ocasião da vacância do cargo, o servidor ou 
militar deverá restituir ou compensar a parcela da gratificação 
natalina antecipada que exceda o período de exercício no cargo 
ou função.  
§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º ao servidor que continuar no 
quadro de pessoal do Estado, hipótese em que a compensação 
será feita quando do pagamento da gratificação natalina, em 
dezembro.  
 
Art. 6º O servidor demitido não fará jus à gratificação natalina, 
ficando obrigado a restituir o adiantamento porventura recebido. 
 
Art. 7º No caso de morte do servidor civil ou do militar, a 
gratificação natalina, calculada conforme o disposto no art. 2º 
deste Decreto, será paga, com base na remuneração do mês em 
que ocorreu o falecimento, em quotas iguais aos dependentes do 
servidor; na falta destes, aos sucessores previstos na lei civil, 
indicados em alvará judicial.  
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Art. 8º O servidor civil efetivo ou militar do Estado que, durante o 
ano, esteve investido em cargo em comissão ou função de 
confiança, perceberá a gratificação natalina proporcional aos 
meses de efetivo exercício em cada função ou cargo, com base na 
remuneração do mês em que ocorreu o ato exoneratório. 
Parágrafo único. No caso de nomeação ou designação de 
substituto de ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança, o valor da respectiva gratificação somente será 
considerado, para efeito de pagamento da gratificação natalina, se 
a investidura no cargo ou função for por mais de 30 (trinta) dias e 
na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o 
referido período. 
 
Art. 9º No caso de servidor requisitado ou cedido, cada órgão 
pagará a gratificação natalina com base na parcela remuneratória 
por ele devida.  
 
Art. 10. O servidor que se afastar por motivo de licença para 
tratar de interesses particulares fará jus ao recebimento da 
gratificação natalina, na proporção de um doze avos por mês de 
efetivo exercício no respectivo ano, calculada sobre a 
remuneração recebida no mês antecedente ao de início do 
afastamento, descontada a importância eventualmente recebida a 
título de adiantamento. 
Parágrafo único. Ocorrendo interrupção da licença antes do 
término do ano em que se deu o início do afastamento, o servidor 
fará jus, no mês de dezembro, à gratificação natalina proporcional 
aos meses de exercício posteriores ao retorno ao exercício do 
cargo. 
 
Art. 11. Sobre o valor pago a título de gratificação natalina incide: 
I - imposto de renda; e 
II - contribuição previdenciária para o regime próprio de 
previdência ou para o regime geral, conforme o caso. 
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Parágrafo único. Não haverá incidência de contribuição 
previdenciária sobre a gratificação natalina paga a inativos e 
pensionistas, exceto se eles forem beneficiários do regime próprio 
de previdência com remuneração superior ao maior benefício do 
regime geral de previdência, com incidência apenas sobre a parte 
excedente a esse limite. 
 
Art. 12. Em qualquer caso, quando o pagamento da gratificação 
natalina for referente à fração do ano ou de mês, o seu valor será 
pago proporcionalmente aos meses e dias, vedado qualquer 
arredondamento. 
 
Art. 13. A Secretaria de Administração do Estado fica autorizada 
a expedir normas complementares ao disposto neste Decreto. 
 
 
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.557, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
Regulamenta a concessão de horário especial de 
trabalho ao servidor civil estudante, deficiente ou 
com dependente portador de deficiência. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no art. 107 
da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação dada pela 
Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, 

 
CONSIDERANDO que o art. 54, § 3º, da Constituição 

do Estado assegura jornada de trabalho reduzida à metade aos 
servidores públicos que possuam filhos portadores de deficiências 
físicas, sensoriais ou mentais, desde que comprovem o fato 
perante a autoridade imediatamente superior; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 107 da Lei 

Complementar estadual n. 13/1994, na redação da Lei 
Complementar estadual n. 84/2007,  

 
D E C R E T A : 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão de horário especial 
ao servidor civil ocupante de cargo efetivo que: 
I - seja estudante; 
II - portador de deficiência; ou 
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III - tenha dependente portador de deficiência. 
Parágrafo único. É vedada a concessão simultânea de mais de um 
horário especial, sendo assegurado ao servidor o direito de optar 
por um deles, quando se enquadrar em mais de uma situação 
listada nos incisos do caput.  
 
Art. 2º A concessão de horário especial cabe ao Secretário ou 
dirigente máximo do órgão ou entidade pública. 
 
Art. 3º A concessão de horário especial far-se-á mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 
I - em qualquer caso, requerimento do interessado à autoridade 
competente;  
II - no caso de servidor estudante, documentação comprobatória 
de matrícula no estabelecimento de ensino e do horário das 
respectivas aulas, encaminhando através do titular da unidade, na 
hipótese de servidor estudante; 
III - no caso de servidor portador de deficiência, laudo de junta 
médica oficial. 
IV - no caso de servidor que tenha dependente portador de 
deficiência, laudo de junta médica oficial e documentação 
comprobatória de dependência. 
Parágrafo único. O laudo da junta médica oficial deverá justificar 
a necessidade do horário especial, estabelecendo a periodicidade e 
a carga horária necessária. 
 
Art. 4º Para a renovação do horário especial do servidor serão 
exigidos os seguintes procedimentos:  
I - com relação ao estudante, deverá ser solicitada até o 30º 
(trigésimo) dia após o início de cada semestre, mediante a 
apresentação de documento comprobatório de freqüência regular 
no período anterior;  
II - no tocante ao portador de deficiência física ou que tenha 
dependente nessa condição, deverá ser solicitada a cada período 
de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, ressalvada a 
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recomendação de período menor pelo laudo da junta médica 
oficial e observado o disposto no art. 3º deste Decreto.  
 
Art. 5º O servidor deverá solicitar imediatamente o cancelamento 
do horário especial, quando cessarem os motivos que ensejarem 
sua concessão. 
 
Art. 6º Constatado que a situação do servidor não corresponde aos 
comprovantes apresentados, ou que não estão sendo cumpridas as 
exigências deste Decreto, será cancelado o horário especial, sem 
prejuízo das medidas disciplinares cabíveis. 
 
Art. 7º O servidor civil ao qual seja concedido horário especial 
também fica sujeito a controle de freqüência, preferencialmente 
por meio de equipamento eletrônico e de sistemas informatizados. 

 
CAPÍTULO II 

DA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL AO 
SERVIDOR ESTUDANTE 

 
Art. 8º Será concedido horário especial ao servidor civil efetivo 
que seja estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre 
o horário escolar e horário de expediente do órgão, sem prejuízo 
do exercício do cargo. 
§ 1º A concessão de horário especial pode constituir por entrada 
tardia ou saída antecipada, desde que haja compensação de 
horário, respeitada a duração semanal do trabalho. 
§ 2º Nos órgãos ou entidades públicas em que a jornada de 
trabalho for fixada em expediente único, de 7h 30min às 13h 
30min, na forma do Decreto estadual n. 13.164, de 15 de agosto 
de 2008, o servidor deverá freqüentar as aulas nos turnos da tarde 
ou da noite, salvo a impossibilidade devidamente comprovada e 
sempre mediante compensação. 
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Art. 9º Serão beneficiados pelo horário especial os servidores 
estudantes do ensino regular fundamental, médio e superior e 
cursos supletivos e de pós-graduação. 
§ 1º O servidor matriculado em mais de um curso, 
concomitantemente, deverá optar por um deles, para fins de 
concessão de horário especial.  
§ 2º O servidor autorizado a se ausentar do serviço para a 
realização de exames e provas do curso regular, deverá apresentar 
comprovação oficial do estabelecimento de ensino para este fim. 
 
Art. 10. A concessão e manutenção de horário especial ao 
servidor estudante fica condicionada à compensação de horário 
no órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração 
semanal de trabalho. 
§ 1º O período de compensação e as tarefas a serem executadas 
pelo servidor serão determinadas e acompanhadas pela chefia 
imediata da unidade.  
§ 2º A compensação de que trata esse artigo deverá ocorrer, 
preferencialmente, em horário em que não incida o adicional 
noturno.  
 
Art. 11. O servidor que não compensar o horário especial, perderá 
a parcela de remuneração diária proporcional correspondente, 
além de ter revogado o horário especial.  

 
CAPÍTULO III 

DA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL AO 
SERVIDOR QUE POSSUA DEPENDENTE PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA 
 

Art. 12. O servidor público civil efetivo que possuir dependente 
portador de deficiência física, sensorial ou mental, quando 
comprovada por junta médica oficial, terá carga horária reduzida 
à metade, independentemente de compensação de horário. 
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§ 1º O laudo da junta médica oficial deverá justificar a 
necessidade do horário reduzido à metade, estabelecendo a 
periodicidade. 
§ 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se dependente o 
filho, cônjuge ou companheiro, os pais e o menor sob guarda ou 
tutela. 
§ 3º A comprovação do grau de parentesco para fins de concessão 
do horário especial far-se-á por meio de certidão de nascimento. 
§ 4º Para a comprovação do vínculo matrimonial ou da união 
estável, o servidor deverá apresentar um dos seguintes 
documentos:  
I - certidão de casamento;  
II - documentação idônea, no caso de companheiro ou 
companheira.  
§ 5º Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e 
uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, que dispensem um 
ao outro os direitos e deveres previstos em lei e mantenham 
relacionamento civil permanente, desde que devidamente 
comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que 
couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre 
parceiros de sexos diferentes, na força do art. 1.723 do Código 
Civil e da Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996. 
§ 6º Respeitado o § 5º deste artigo, para comprovação da união 
estável, a documentação idônea deve compreender no mínimo 
três dos seguintes documentos:  
I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 
II - certidão de casamento religioso; 
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste 
o interessado como seu dependente; 
IV - disposições testamentárias; 
V - declaração especial feita perante tabelião; 
VI - prova de mesmo domicílio; 
VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de 
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
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VIII - conta bancária conjunta; 
IX - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor 
do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 
X - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da 
qual conste o segurado como responsável; 
XI - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 
nome de dependente; 
XII - escritura pública de união estável ou contrato de união 
estável registrado em cartório; 
XIII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 
comprovar. 
§ 7º Na hipótese de os documentos listados nos §§ 3º e 4º 
relativos à pessoa enferma já constarem dos assentamentos 
individuais do servidor, fica dispensada a sua apresentação. 
§ 8º O servidor fica dispensado de nova apresentação dos 
documentos previstos no § 4º deste artigo, desde que tenha 
produzido a mesma documentação, para fim de inscrição de seu 
companheiro ou companheira como dependente, para fins 
previdenciários, junto ao Instituto de Assistência e Previdência do 
Estado do Piauí - IAPEP. 
 
Art. 13. Caso a pessoa deficiente assistida seja dependente de 
mais de um servidor civil estadual, somente poderá ser concedido 
horário especial a um deles. 

 
CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL AO 
SERVIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Art. 14. Será concedido horário especial ao servidor civil efetivo 
que seja deficiente, quando comprovada por junta médica oficial, 
independentemente de compensação de horário. 
Parágrafo único. O laudo da junta médica oficial deverá justificar 
a necessidade do horário especial, estabelecendo a periodicidade e 
a carga horária necessária. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 15. O militar do Estado, o servidor exclusivamente 
comissionado, o temporário e qualquer outro sem vínculo efetivo 
com a administração pública estadual direta, autárquica ou 
fundacional não têm direito aos horários especiais de que trata 
este Decreto. 
  
Art. 16. Para efeito de definição de deficiência, incapacidade ou 
das categorias de deficiência serão considerados os conceitos 
estabelecidos pela medicina especializada, aplicando-se no que 
couber o disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto federal n. 3.298, de 
20 de dezembro de 1999. 
 
Art. 17. Aplica-se no que couber o Decreto n. 15.298, de 12 de 
agosto de 2013, aos laudos e perícias necessárias à comprovação 
da deficiência, para fim de concessão de horário especial. 
 
Art. 18. A concessão de horário especial na forma deste Decreto 
deve ser anotada no registro do servidor civil efetivo no Sistema 
da Folha de Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo e 
comunicadas a Secretaria de Administração, com o 
encaminhamento dos documentos que embasaram a concessão, 
sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 19. A Secretaria de Administração do Estado fica autorizada 
a expedir normas complementares ao disposto neste Decreto. 
 
Art. 20. Não se aplica o disposto no art. 13 deste Decreto aos 
casos anteriores a sua vigência, nos quais foi concedido horário 
especial a mais de um servidor para assistir a um mesmo 
dependente portador de deficiência. 
 



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES  DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014. 
 
 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.558, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

 
Dispõe sobre a readaptação de servidores civis 
efetivos por decorrência de limitação na sua 
capacidade física ou mental. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 102 
da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 25 
da Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação dada pela 
Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de orientar e 

uniformizar procedimentos acerca da aplicação do instituto da 
readaptação; 

 
CONSIDERANDO a importância de promover 

condições para a recuperação e reabilitação laborativa dos 
servidores readaptados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior 

agilidade e eficiência à operacionalização do instituto da 
readaptação; e 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a readaptação do servidor civil 
ocupante de cargo efetivo da Administração direta, de autarquias 
e de fundações públicas. 
 
Art. 2º O servidor público efetivo poderá ser readaptado, quando 
for detectada, por junta médica oficial, limitação ou diminuição 
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da sua capacidade física ou mental que possa impedir o exercício 
de maneira plena das atribuições do cargo efetivo que ocupa. 
§ 1º O laudo da junta médica deve detalhar a limitação física ou 
mental existente, explicitando o grau de incapacidade do servidor, 
demonstrando se: 
I - a incapacidade é total e permanente, indicando a necessidade 
de aposentadoria por invalidez; 
II - o servidor não pode executar nenhuma das atribuições do 
cargo que ocupa, mas poderá ser readaptado para outro cargo; ou 
III - o desempenho do servidor ficará comprometido, não 
podendo executar, temporária ou permanentemente, de maneira 
plena as atribuições do cargo que ocupa, devendo ser readaptado 
no mesmo cargo que ocupa, com diminuição das suas atribuições. 
§ 2º O laudo da junta médica deverá ainda especificar, quando for 
o caso, o prazo estipulado para a readaptação e o tratamento 
médico e/ou programa de reabilitação recomendados. 
§ 3º Caso necessário, ao servidor deverá ser facultada 
flexibilidade de horário que permita a conciliação do exercício 
profissional com o tratamento e/ou Programa prescrito, com 
compensação de horário, desde que respeitada à duração semanal 
do trabalho. 
§ 4º No caso do parágrafo anterior, o servidor fica obrigado a 
comprovar efetiva realização do tratamento médico e/ou 
freqüência ao programa de reabilitação perante a unidade em que 
se encontra em exercício, para fins de registro de frequência. 
§ 5º O servidor fica obrigado, ainda, a comprovar efetiva 
realização do tratamento médico e/ou frequência ao programa de 
reabilitação perante a sua chefia imediata, ao cumprir o disposto 
no inciso III do artigo 6º deste Decreto. 
 
Art. 3º A readaptação poderá ser: 
I - a pedido do servidor, a ser formulado mediante requerimento 
endereçado ao dirigente máximo do órgão ou entidade, juntando o 
laudo médico oficial; 
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II - de ofício, por ato da chefia imediata do servidor ou do 
dirigente máximo do órgão ou entidade pública, devendo ser 
precedida de licença para tratamento de saúde ou por acidente em 
serviço por até 24 (vinte e quatro) meses, conforme 
recomendação da junta médica oficial. 
Parágrafo único. A readaptação deve sempre ser instruída com 
laudo de junta médica oficial que atenda aos requisitos do art. 2º 
deste Decreto. 
 
Art. 4º A readaptação far-se-á mediante: 
I - o provimento de outro cargo de atribuições semelhantes as do 
cargo ocupado pelo readaptando (art. 2º, § 1º, II), desde que seja 
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e 
equivalência de remuneração; 
II - diminuição das atribuições do cargo ocupado pelo servidor 
(art. 2º, § 1º, III). 
§ 1º No caso do art. 4º, I, deste artigo, não havendo cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente até a 
ocorrência de vaga. 
§ 2º Em qualquer caso, a readaptação deve ser: 
I - com observância dos requisitos de escolaridade, experiência e 
habilitação profissional, exigidos para o provimento do cargo 
objeto da readaptação; 
II - preferencialmente, no órgão ou entidade a que o servidor 
pertencer; 
III - mediante ato do Governador do Estado, na forma do art. 102, 
IX, da Constituição do Estado. 
§ 3º A readaptação prefere à nomeação, à transferência, à 
promoção e à ascensão e progressão funcionais. 
 
Art. 5º Antes de ser enviado à decisão do Governador do Estado, 
a unidade pessoal do órgão ou entidade a que o servidor pertencer 
submeterá o assunto à apreciação da Secretaria da Administração 
acompanhado do laudo médico, das atribuições, dos vencimentos 
e das cargas horárias dos cargos, ocupados e a serem providos, 
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bem assim da indicação dos requisitos a que se refere o § 2º do 
art. 4º do Decreto. 
 
Art. 6º Aos servidores a quem tenha sido concedida readaptação 
temporária aplicar-se-ão os seguintes procedimentos: 
I - será considerado como de início da readaptação o 1º dia útil 
imediatamente subsequente ao da publicação do ato no Diário 
Oficial; 
II - o servidor readaptado deverá obrigatoriamente assumir as 
atividades readaptadas e cumprir o rol de atividades definido;  
III - noventa dias antes do término do período estipulado de 
readaptação funcional, caberá à unidade administrativa a que 
pertence o servidor ou ao servidor solicitar avaliação da 
capacidade laborativa com finalidade de manter ou cessar a 
readaptação funcional vigente;  
§ 1º Em caso de cessação da readaptação vigente, o servidor 
deverá reassumir as atribuições de seu cargo no dia 
imediatamente subsequente ao da sua notificação ou da 
publicação do ato ou ainda, conforme o caso, após o término de 
férias ou de licença. 
§ 2º Compete ao superior imediato do servidor acompanhar o 
cumprimento dos procedimentos de que trata este artigo. 
§ 3º Sempre que o superior imediato constatar inadaptação do 
readaptado às novas atribuições, deverá solicitar a reavaliação do 
rol de atividades ou da sua condição de readaptado. 
§ 4º Será considerado como de readaptação o interstício que vier 
a ocorrer entre o término da readaptação e a publicação da súmula 
de cessação. 
 
Art. 7º Aos servidores a quem tenha sido concedida readaptação 
permanente aplica-se, no que couber, os incisos I, II do artigo 6° 
deste Decreto. 
 
Art. 8º Não haverá readaptação de servidor exclusivamente 
comissionado ou contratado temporário. 
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Parágrafo único. É vedada a readaptação de servidor nos três 
meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos, sob 
pena de nulidade de pleno direito, na forma do art. 73, V, da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e art. 13 da Lei nº 6.091, de 
15 de agosto de 1974. 
 
Art. 9º Em qualquer caso, o servidor readaptado deverá ser 
submetido a perícia médica por junta oficial, no máximo, a cada 
intervalo de 3 (três) anos, para que seja verificada a permanência 
ou agravamento das limitações que levaram a sua readaptação. 
Parágrafo único. Caso o servidor recupere sua capacidade física 
e/ou mental, deverá retornar ao cargo de origem, devendo exercer 
todas as suas atribuições. 
 
Art. 10. O ato de readaptação, temporária ou permanente, deve 
ser anotado no registro do servidor no Sistema da Folha de 
Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo, sob pena de 
responsabilidade, além de ser publicado no Diário Oficial do 
Estado. 
 
Art. 11. Aplica-se no que couber o Decreto n. 15.298, de 12 de 
agosto de 2013, aos laudos e perícias necessárias à concessão de 
readaptação. 
 
Art. 12. A Secretaria de Administração do Estado fica autorizada 
a expedir normas complementares ao disposto neste Decreto. 
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 12 de 

março de 2014. 
GOVERNADOR DO ESTADO 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 15.605, DE 02 DE ABRIL DE 2014 
 

Dispõe sobre estágio probatório e 
avaliação especial do servidor civil 
para fins de aquisição de estabilidade 
no âmbito do Estado do Piauí. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos I, V e XIII do art. 
102 da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na 
Lei Complementar estadual n. 13, de 3 de janeiro de 1994 -  
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, na redação dada 
pela Lei Complementar estadual n. 84, de 7 de maio de 2007, 
 
Considerando o disposto no art. 41 da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 
junho de 1998; 
 
Considerando o disposto no art. 19 da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994 e o no art. 28 da Lei Complementar estadual 
n. 38, de 24 de março de 2004, 

D E C R E TO 

                    CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º O servidor civil nomeado para cargo de provimento 
efetivo na administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Piauí, ao entrar em exercício, 
ficará sujeito à avaliação de desempenho para fins  de 
estágio probatório e à avaliação especial para fins de 
aquisição de estabilidade, realizadas na forma da legislação 
vigente e nos termos deste Decreto. 
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§ 1º Não se aplica o disposto neste Decreto aos empregados 
públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. 
§ 2º As avaliações de que trata este Decreto não substituem 
outros mecanismos institucionais de gestão de desempenho 
profissional dos servidores do Poder Executivo, como a 
avaliação de desempenho profissional para fins de promoção ou 
progressão ou para fim de concessão de gratificação de 
produtividade ou de desempenho. 
 
Art. 2º O estágio probatório terá a duração de 3 (três) anos, 
a contar da data de entrada em exercício do servidor, 
observado o disposto nos arts. 3º e 4º deste Decreto. 
Parágrafo único. No período do estágio probatório, não 
haverá para o servidor remoção, promoção e redistribuição. 
 
Art. 3º Durante o estágio probatório somente poderão ser 
concedidas aos servidores as licenças e afastamentos previstos 
no art. 75, incisos I a VI e nos arts. 103 e 104 do Estatuto dos 
Servidores, a saber: 

I - licença para tratamento da própria saúde; 
II - licença por  motivo de doença em pessoa 
da família;  
III- licença por acidente em serviço; 
IV - licença por motivo de afastamento de cônjuge ou 
companheiro;  
V - licença para o serviço militar obrigatório. 
VI - licença para atividade política; 
VII - afastamento para exercício de mandato eletivo; 

VIII - afastamento para estudo ou missão oficial fora 
do Estado; 

IX - afastamento para participação de curso de 
formação para provimento de cargos públicos da 
Administração estadual do Piauí; 

X - exercício de cargo em comissão nos dois níveis 
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mais elevados em qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, dos Municípios do Estado ou que façam parte da 
Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina; 

Parágrafo único. Durante o estágio probatório também 
poderão ser concedidos ao servidor as seguintes licenças ou 
afastamentos: 

I - licença à gestante, paternidade, 
adoção e aborto;  
II - as ausências seguintes: 
a) por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
b) por 2 (dois), para se alistar como eleitor; 
c) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
1. casamento; 
2. falecimento de cônjuge, companheiro, pais, 

madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou 
tutela, irmãos ou pessoas que vivem sob a dependência 
econômica do servidor; 

III - férias. 
 
Art. 4º Somente pode ser computado para efeito de estágio 
probatório o tempo de efetivo exercício, no qual o servidor 
esteve realmente exercendo as atribuições do cargo público. 
§ 1º As licenças ou afastamentos previstos no parágrafo único 
do art. 3º não suspendem o estágio probatório. 
§ 2º O estágio probatório, assim como a avaliação do 
servidor, fica suspenso nas licenças e afastamentos previstos 
nos incisos do caput do art. 3º, ressalvados os seguintes 
casos: 

I - o afastamento para estudo de docente da 
Universidade Estadual do Piauí para realização de mestrado e 
doutorado, na forma prevista no art. 13, § 2º, da Lei 
Complementar estadual n. 61, de 20 de dezembro de 2005; 

II - o exercício  de cargo em comissão, sem que 
o servidor fique afastado das atribuições próprias do cargo. 
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§ 3º Retornando o servidor as atribuições próprias do cargo, será 
retomado o estágio probatório pelo período restante. 
§ 4º No estágio probatório não é computado o tempo em 
que esteve afastado o servidor reintegrado ao cargo público que 
tenha sido demitido durante esse período. 
 
Art. 5º O estágio probatório não pode ser dispensado, nem 
mesmo para servidores públicos já estáveis em um cargo e que 
venham a acumular licitamente o mesmo cargo, em razão de 
nova investidura por concurso público. 
 
Art. 6º Para os fins do disposto neste Decreto, entende-se por: 

I - avaliado: servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo, durante os 3 (três) anos, a contar da data 
de entrada em exercício em cargo do Poder Executivo do 
Estado, ressalvado o disposto no art. 4º, § 2º, deste Decreto; 

II - avaliador: chefias imediatas, ou seus respectivos 
substitutos, que tenham, sob sua supervisão, servidores 
cumprindo período de estágio probatório; e 

III - período avaliativo: intervalo correspondente a 
cada 6 (seis) meses, ressalvado o disposto no art. 4º, § 2º, e no 
art. 13 deste Decreto. 

 

Art. 7º É instituída Comissão de Avaliação de Desempenho no 
Estágio Probatório – CADEP em cada órgão ou entidade 
pública, composta por 3 (três) membros dentre servidores 
estáveis, dos quais, sempre que possível, pelo menos 2 (dois) 
devem ser do mesmo cargo do servidor avaliado. 
§ 1º Os membros da CADEP e os respectivos suplentes 
serão designados pelo dirigente do órgão ou entidade pública, 
que indicará dentre eles o seu presidente. 
§ 2º Os servidores designados para compor a Comissão de 
que trata este artigo exercerão suas atividades junto à CADEP 
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sem prejuízo das atribuições normais do cargo ou da função 
que ocupam. 
§ 3º Na Procuradoria-Geral do Estado, ouvido o Conselho 
Superior do órgão, caberá ao Procurador-Geral a designação a 
Comissão de Avaliação, presidida pelo Corregedor, na forma 
do art. 37 da Lei Complementar estadual n. 56, de 1º de 
novembro de 2005. 

 
CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 8º Compete ao avaliador: 
I - informar o servidor em estágio probatório 

sobre os termos deste Decreto e esclarecer eventuais 
dúvidas; 

II - acompanhar e orientar o servidor no 
desempenho de suas atribuições, incentivando o 
desenvolvimento do servidor na carreira e sua integração e 
adaptação na unidade de lotação; 

III - justificar os pontos iguais ou inferiores a sete, 
atribuídos ao servidor em cada fator avaliativo; 

IV - realizar a avaliação de estágio probatório dos 
servidores sob sua supervisão, nos prazos estipulados neste 
Decreto; e 

V - identificar, juntamente com o servidor avaliado, 
as causas de problemas detectados no decorrer do processo 
de avaliação e solicitar, quando necessário, o apoio do setor 
de pessoal do órgão ou entidade pública. 

VI - manter o dirigente do órgão ou entidade 
pública ao qual estiver diretamente subordinado informado 
sobre as avaliações de desempenho sob sua responsabilidade. 

 
Art. 9º Compete ao avaliado: 

I - conhecer as normas e os procedimentos 
referentes à avaliação de desempenho para fins de estágio 



                                                          
PLÍNIO CLERTON FILHO  / CAMILA DE ALENCAR CLERTON 

 

 

 

probatório; 
II - observar o próprio desempenho e comunicar à 

chefia imediata a ocorrência de dificuldades no cumprimento 
de suas atividades, solicitando-lhe o suporte necessário; 

III - assinar, juntamente com o avaliador, ainda que 
com ressalvas, os formulários de suas avaliações; e 

IV - manifestar-se sobre o resultado de cada avaliação 
no prazo indicado no § 6º do Art.14. 

§ 1º Considera-se como ressalva, para fins deste Decreto, a 
discordância do servidor com o resultado da sua avaliação. 
§ 2º No caso de o servidor se recusar a apor o ciente no 
formulário próprio, registrar-se-á o fato em documento assinado 
por duas testemunhas. 
 
Art. 10. Compete a CADEP: 

I - apreciar o resultado final da avaliação de 
desempenho do servidor em estágio probatório; 

II - apreciar os recursos interpostos sobre o resultado de 
avaliação; 

III - notificar o servidor avaliado do julgamento do 
recurso de que trata o art. 17 deste Decreto; 

IV - submeter ao dirigente do órgão ou entidade 
pública respectiva, no prazo de dez dias a contar do 
recebimento do resultado final da avaliação, pronunciamento 
conclusivo sobre a aprovação ou reprovação do servidor no 
estágio probatório, com proposta de homologação; 

V - zelar pela observância dos procedimentos e dos 
critérios de avaliação previstos neste Decreto. 

 
CAPÍTULO III 

DOS SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
Art. 11. O servidor nomeado em vaga destinada a portador 
de deficiência será acompanhado, durante o estágio 
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probatório, por equipe multiprofissional, que avaliará a 
compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a 
deficiência apresentada pelo servidor. 
§ 1º A equipe multiprofissional a que se refere o caput deste 
artigo será designada mediante ato do dirigente do órgão ou 
entidade pública ou pelo chefe do setor de pessoal e será 
constituída por 6 (seis) servidores integrantes do quadro de 
pessoal do órgão ou entidade pública ou, na sua ausência, por 
6 (seis) servidores efetivos do Estado do Piauí, sendo um 
deles médico. 
§ 2º Preferencialmente, os membros da equipe 
multidisciplinar serão aqueles que avaliaram a 
compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a 
deficiência do servidor durante a realização do concurso 
público, nos termos do art. 31 do Decreto estadual n. 15.259, de 
11 de julho de 2013. 
§ 3º A avaliação a que se refere o caput deste artigo será 
realizada pelo menos uma vez durante o período do estágio 
probatório, devendo a equipe multiprofissional encaminhar ao 
setor de pessoal do órgão ou entidade pública, a cada avaliação 
realizada, parecer acerca da compatibilidade ou da 
incompatibilidade entre a deficiência do servidor e as 
atribuições essenciais do cargo público para o qual foi aprovado. 
§ 4º A equipe multiprofissional, ao emitir o parecer a que se 
refere o parágrafo anterior, deverá observar os seguintes 
termos, definidos no art. 31, § 1º, do Decreto estadual n. 
15.259/2013: 

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição; 

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais 
do cargo ou da função a desempenhar; 

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e 
as adequações do ambiente de trabalho na execução das 
tarefas; 

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de 
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equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e 
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e 

internacionalmente. 
§ 5º No caso de indícios de manifesta ausência de 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, 
na realização de exames necessários à comprovação de aptidão 
física e mental, na forma do art. 6º, VI, da Lei Complementar 
estadual n. 13/1994, o candidato será submetido também à 
avaliação da equipe multiprofissional, que emitirá parecer 
conclusivo sobre a sua inaptidão para o desempenho das 
atribuições do cargo ou sobre necessidade de o avaliar durante 
o estágio probatório. 
§ 6º Caso a deficiência do servidor seja considerada incompatível 
com o desempenho das atribuições essenciais do cargo, o 
servidor será considerado inapto, nos termos do inciso II do § 
5º do art. 19 deste Decreto. 

§ 7º O dirigente do órgão ou entidade pública poderá delegar 
ao chefe do setor de pessoal a designação da equipe 
multiprofissional. 
 

CAPÍTULO IV  
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 12. Durante o estágio probatório, a aptidão e a capacidade 
do servidor para o desempenho do cargo serão objeto de 
avaliações individuais, observados os seguintes fatores 
avaliativos: 

I- Assiduidade; 
II- Disciplina  
III - produtividade; 
IV - responsabilidade; e 
V - capacidade de iniciativa. 

§ 1º A avaliação a que se refere o caput deste artigo terá por base 
o acompanhamento diário do servidor, mediante análise, pelo 
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avaliador, dos fatores avaliativos, conforme detalhado no 
Anexo Único deste Decreto. 
§ 2º Sempre que possível, é recomendável que os fatores 
avaliativos sejam analisados, levando em consideração relatórios 
relativos ao período da avaliação sobre: 

I - a frequência do servidor; 
II - a aplicação de sanções ou a existência de 

sindicância, processo judicial ou processo administrativo 
disciplinar instaurado contra o servidor; 

III - a execução de atos ou processos administrativos 
no prazo legal e a quantidade de atos ou processos executados 
por mês durante o período; 

IV - o zelo por materiais e equipamentos confiados a 
sua guarda; 

V - a participação em comissões ou equipes de 
trabalho e apresentação de propostas para a solução de 
problemas. 

§ 3º O servidor em estágio probatório cedido a outro órgão 
para ocupar cargo ou função de provimento em comissão 
será avaliado pelo cessionário, observados os termos deste 
Decreto, desde que continue desempenhando as atribuições 
próprias cargo. 
 
Art. 13. O servidor que se afastar de suas atividades por mais 
de 75% do período avaliativo, ainda que em virtude de 
licenças e afastamentos considerados por lei como de efetivo 
exercício, não será avaliado no respectivo período, sendo esse 
suprimido do cálculo final. 
§ 1º O servidor que não for avaliado durante o período 
avaliativo por motivo de licença para tratar da própria saúde 
será submetido à junta médica oficial que avaliará a 
capacidade laboral deste para o desempenho das atribuições 
essenciais do cargo. 
§ 2º A junta médica oficial a que se refere o parágrafo anterior 
emitirá parecer pela compatibilidade ou pela incompatibilidade 
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permanente da doença do servidor com o desempenho das 
atribuições essenciais do cargo, observado o sigilo médico. 
§ 3º Caso a doença do servidor seja considerada incompatível, de 
forma permanente, com o desempenho das atribuições 
essenciais do cargo, o servidor será considerado inapto, nos 
termos do inciso III do § 5º do art. 19 deste Decreto. 
 
Art. 14. A avaliação de desempenho para fins de estágio 
probatório será realizada pela chefia imediata do servidor ou, 
em suas ausências e impedimentos legais, pelo respectivo 
substituto. 

§ 1º Nos casos de mudança de lotação do servidor ou de 
mudança de chefia na unidade, todas as chefias imediatas às 
quais o servidor ficou subordinado, por período igual ou 
superior a trinta dias dentro do período avaliativo, deverão 
realizar avaliações parciais. 
§ 2º O servidor que desenvolver atividade não vinculada 
diretamente à unidade de lotação, por prazo igual ou superior 
a trinta dias dentro do período avaliativo, poderá ser 
avaliado pela chefia imediata responsável pela supervisão das 
atividades desenvolvidas. 
§ 3º Nos casos de mudança de lotação do servidor ou de 
mudança de chefia na unidade, os períodos inferiores a trinta 
dias dentro de cada período avaliativo serão desconsiderados. 
§ 4º As avaliações deverão ser realizadas do décimo ao vigésimo 
dia do mês subsequente àquele em que o servidor completar 
o período avaliativo ou àquele em que houver mudança de 
lotação do servidor ou mudança de chefia, nos termos dos §§ 1º e 
2º deste artigo. 
§ 5º Após a ciência do chefe imediato do avaliador, é 
necessária a manifestação de concordância ou discordância do 
avaliado, no prazo de dez dias, considerando-se como 
concordância tácita a falta de resposta nesse prazo. 
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§ 6º Caso o servidor não concorde com o resultado da avaliação, 
deverá fundamentar a discordância, nos termos dos artigos 16 e 
17 deste Decreto. 
 
Art. 15. Para cada fator avaliativo poderá ser atribuída nota de 
0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme a descrição e as faixas 
de avaliação constantes do Anexo Único deste Decreto. 
§ 1º A nota de cada avaliação será a média aritmética simples 
das notas atribuídas a cada fator avaliativo. 
§ 2º Caso o servidor possua mais de uma avaliação (art. 
14, §§ 1º e 2º) a ser considerada no período avaliativo, a 
nota do período avaliativo será a média aritmética das 
avaliações parciais, ponderada de acordo com o número de dias 
de permanência do servidor em cada unidade de lotação, ou 
com o número de dias de permanência da chefia imediata, em 
caso de mudança de avaliador na unidade de lotação do servidor. 
§ 3º A apuração das médias referidas neste artigo será 
arredondada a partir da segunda casa decimal após a vírgula, 
da seguinte forma: 

I - números inferiores a cinco serão desconsiderados; e 
II - números iguais ou superiores a cinco serão 

arredondados para o décimo imediatamente superior. 
§ 4º O resultado das avaliações e da avaliação especial de 
desempenho será registrado, em formulários próprios. 
 

CAPÍTULO V 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DOS 

RECURSOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS 
 
Art. 16. O avaliado que discordar do resultado da avaliação, 
nos termos do § 6º do art. 14 deste Decreto, poderá requerer 
reconsideração ao avaliador no prazo de dez dias, contados 
da data de ciência da nota, devendo fundamentar o seu pleito e 
discriminar as razões e as justificativas relativas a cada fator 
avaliativo que esteja contestando. 
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§ 1º Será indeferido o pedido de reconsideração interposto fora 
do prazo ou que não observe o disposto no caput deste artigo. 
§ 2º Acolhido o pedido de reconsideração do servidor, o 
avaliador deverá encaminhar ao setor de pessoal solicitação 
de alteração da nota inicialmente atribuída, no prazo de dez 
dias, contados da data de recebimento do pedido, dando-se 
ciência ao avaliado. 

§ 3º Não acolhido o pedido de reconsideração do servidor, 
o avaliador deverá apresentar manifestação fundamentada no 
prazo de dez dias, contados da data de recebimento do pedido, 
dando-se ciência ao avaliado. 
§ 4º Para os fins do § 3º deste artigo, a fundamentação poderá 
consistir na manutenção da decisão anterior, por seus próprios 
fundamentos. 
 
Art. 17. Subsistindo a discordância do avaliado sobre a 
decisão do seu pedido de reconsideração, o servidor poderá 
apresentar recurso à CADEP, no prazo de dez  dias, contados da 
data da ciência do indeferimento, total ou parcial, do pedido de 
reconsideração. 
§ 1º Será indeferido o recurso interposto fora do prazo. 
§ 2º O recurso deve ser encaminhado ao setor de pessoal 
pelo chefe imediato do avaliador, no prazo de três dias. 
§ 3º O setor de pessoal instruirá o processo de recurso e o 
encaminhará à CADEP no prazo de quinze dias. 
§ 4º O setor de pessoal poderá solicitar informações às outras 
unidades do órgão ou entidade pública a respeito do 
desempenho profissional do recorrente, que deverão ser 
atendidas em cinco dias, contados a partir do recebimento da 
solicitação. 
§ 5º A CADEP decidirá a respeito do recurso no prazo de 
quinze dias, prorrogável por igual período, mediante 
justificativa, dando-se ciência do resultado ao avaliado. 
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Art. 18. Da decisão da CADEP cabe recurso, no prazo de 
dez dias a contar da notificação referida no art. 10, III, deste 
Decreto, ao dirigente do órgão ou entidade pública, o qual, no 
mesmo prazo, proferirá a decisão final. 
Parágrafo único. Não cabe recurso da decisão do dirigente do 
órgão ou entidade pública. 
 

CAPÍTULO VI 
DA HOMOLOGAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Art. 19. Quatro meses antes do encerramento do período de 
estágio probatório, as notas das avaliações de estágio probatório 
referentes aos cinco primeiros períodos avaliativos serão 
submetidas pelo presidente da CADEP ao dirigente do órgão ou 
entidade pública, para fins de homologação, nos termos do 
que determina o art. 19, § 1º, da Lei Complementar estadual 
n. 13/1994, sem prejuízo da continuação, no período 
remanescente, da última avaliação prevista neste Decreto. 
§ 1º Serão considerados aprovados no estágio probatório os 
servidores que alcançarem média igual ou superior a 7 (sete) 
pontos nas avaliações realizadas para fins de estágio 
probatório, considerando-se as notas de cada período avaliativo 
atribuídas de acordo com o disposto no art. 15, sendo 
considerados reprovados os que não obtiverem este resultado. 
§ 2º As avaliações parciais realizadas nos termos dos §§ 1º e 
2º do artigo 14 não serão consideradas, para fins de 
homologação, nos casos em que o servidor se afastar de suas 
atividades por mais de 75% do período avaliativo, nos 
termos do caput do art. 13 deste Decreto. 
§ 3º Para fins do disposto no caput e no § 1º deste artigo, serão 
consideradas válidas as avaliações realizadas antes da data de 
publicação deste Decreto. 
§ 4º Caso o servidor, ao final do estágio probatório, não tenha 
qualquer avaliação válida em decorrência de sucessivas 
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licenças para tratar da própria saúde, deverá ser submetido à 
junta médica oficial. 

§ 5º A qualquer tempo, durante o período do estágio probatório, 
serão considerados inaptos para o desempenho do cargo os 
servidores que obtiverem: 

I - duas notas no estágio probatório, calculadas na 
forma do art. 15 deste Decreto, inferiores a 7 (sete) pontos, em 
períodos avaliativos consecutivos ou não; ou 

II - parecer pela incompatibilidade entre a 
deficiência apresentada e as atribuições essenciais do cargo, 
emitido pela equipe multidisciplinar, nos termos do § 3º do art. 
11 deste Decreto; ou 

III - parecer pela incompatibilidade permanente da 
doença apresentada com o desempenho das atribuições 
essenciais do cargo público, emitido pela junta médica oficial, 
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 13 deste Decreto. 

§ 6º Caso o servidor não alcance a média igual ou superior a 
7 (sete) pontos nas avaliações válidas nos termos do § 1º 
deste artigo ou, a qualquer tempo, seja considerado inapto nos 
termos do § 5º deste artigo, a conclusão sobre a aptidão e a 
capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do 
cargo será contrária à homologação do estágio probatório do 
servidor. 
§ 7º O setor de pessoal notificará o servidor, cuja conclusão 
do estágio probatório seja contrária a sua confirmação no 
cargo, por intermédio da chefia imediata, para apresentar suas 
razões e justificativas, no prazo improrrogável de dez dias, 
contados da data da ciência, garantindo-lhe o contraditório e a 
ampla defesa. 
§ 8º O setor de pessoal instruirá o processo dos casos previstos 
no parágrafo anterior e o encaminhará à CADEP no prazo de 
quinze dias. 
§ 9º Os casos previstos no parágrafo anterior serão submetidos 
pelo presidente da CADEP ao dirigente do órgão ou entidade 
pública para apreciação e decisão. 
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§ 10. O dirigente do órgão ou entidade pública decidirá, de 
maneira fundamentada, pela aprovação ou não do servidor no 
estágio probatório, conforme os critérios estabelecidos neste 
Decreto e na legislação em vigor. 
§ 11. O servidor considerado reprovado no estágio probatório ou 
inapto para o cargo, conforme o caso, será exonerado ou, se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, consoante 
o disposto no § 2º do art. 19 da Lei Complementar estadual n. 
13/1994. 
 
Art. 20. A decisão sobre o estágio probatório cabe ao dirigente 
do órgão ou entidade pública, exceto nos casos dos seguintes 
servidores: 

I - para Policiais Civis, compete ao Conselho 
Superior de Polícia Civil, na forma do art. 72, IV, da Lei 
Complementar estadual n. 37, de 10 de março de 2004; 

II - para Procuradores do Estado, compete ao 
Conselho Superior da Procuradoria- Geral do Estado, na 
forma do art. 10, X, da Lei Complementar estadual n. 56/2005. 

 
CAPÍTULO VII 

DA ESTABILIDADE 
 
Art. 21. Para a aquisição da estabilidade, serão exigidos o 
cumprimento do período de estágio probatório e a aprovação em 
avaliação especial de desempenho, nos termos do § 4º do art. 41 
da Constituição Federal. 
§ 1º A avaliação especial de desempenho será realizada pela 
CADEP, podendo ser delegada ao seu presidente a 
competência para realização da avaliação, exceto nos casos em 
que haja discordância entre avaliado e avaliador, possibilidade de 
reprovação, indício de falha no processo de avaliação ou na 
aplicação dos critérios avaliativos. 
§ 2º São requisitos para aprovação na avaliação especial de 
desempenho a homologação de estágio probatório favorável à 
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confirmação do servidor no cargo, nos termosdo art. 19 deste 
Decreto, bem como nota do último período avaliativo igual ou 
superior a 7 (sete) pontos; 
§ 3º Na realização da avaliação especial de desempenho deverá 
a CADEP analisar a conduta profissional do servidor e o 
cumprimento das obrigações legais do cargo. 
 
Art. 22. O setor de pessoal de cada órgão ou entidade pública 
providenciará, a cada três meses, relação de servidores aptos a 
adquirirem a estabilidade no serviço  público estadual. 
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput deste artigo 
será encaminhada pelo presidente da CADEP ao dirigente do 
órgão ou entidade pública, para fins de homologação. 
 

                 CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23. Ficam declarados estáveis os servidores civis ocupantes 
de cargo efetivo que completaram 3 (três) anos de efetivo 
exercício antes da vigência deste Decreto. 
§ 1º Não são computados para o fim previsto no caput os 
afastamentos, licenças ou períodos em que não haja efetivo 
exercício do cargo, exceto nos casos previstos no parágrafo 
único do art. 3º deste Decreto. 
§ 2º Os servidores que não completaram 3 (três) anos de 
efetivo exercício e não tenham sido avaliados devem ser 
submetidos a avaliações, na forma deste Decreto, sendo 
obrigatória a avaliação especial de desempenho, sob pena de 
responsabilidade. 
 

CAPÍTULO IX  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24. A Agência de Tecnologia da Informação do Piauí – 
ATI, em coordenação com a Secretaria de Administração, é 
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responsável pela adequação das soluções corporativas 
informatizadas às novas regras disciplinadas por este Decreto. 
 
Art. 25. Os dirigentes dos órgãos e entidades públicas e os 
diretores das respectivas unidades de gestão de pessoas ou 
chefes do setor de pessoal devem providenciar a avaliação dos 
servidores públicos em estágio probatório, sob pena de 
responsabilidade. 
 
Art. 26. Compete também ao setor de pessoal de cada órgão 
ou entidade pública adotar as providências necessárias à 
operacionalização deste Decreto, à homologação do estágio 
probatório e da estabilidade, bem como à exoneração ou à 
recondução dos reprovados no estágio probatório, cabendo-lhe 
ainda, sob pena de responsabilidade: 

I - anotar as avaliações e resultado final do estágio 
probatório no registro do servidor no Sistema da Folha de 
Pagamento - SFP ou no que vier a substituí-lo; 

II - publicar no Diário Oficial do Estado o ato de 
homologação do estágio probatório, a exoneração ou 
recondução do servidor, encaminhando cópia da publicação à 
Secretaria de Administração. 

 
Art. 27. A Secretaria de Administração fica autorizada a expedir, 
quando necessário, normas complementares ao cumprimento do 
disposto neste Decreto. 
§ 1º Com relação ao estágio probatório de Procuradores do 
Estado, na forma do art. 6º, XXXIII e do art. 10, X, da Lei 
Complementar estadual n. 56/2005, expedição de normas 
complementares a este Decreto compete ao Procurador-Geral do 
Estado, ouvido o Conselho Superior  do  órgão,  que  poderá  
dispor  sobre  composição  da  comissão  de  avaliação  e  o 
procedimento das avaliações. 
§ 2º As normas complementares devem ser no Diário Oficial do 
Estado. 
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Art.  28.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  
publicação,  revogadas  as disposições em contrário, em especial 
o Decreto n. 13.400, de 18 de novembro de 2008. 
 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 02 de 
abril de 2014 

 
 

 
                  GOVERNADOR DO ESTADO 

                      SECRETÁRIO DE GOVERNO 

                        SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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                    ANEXO ÚNICO  

 DESCRIÇÃO DOS FATORES AVALIATIVOS 

1. ASSIDUIDADE: cumprimento de 
determinações relacionadas à frequência e à 
jornada de trabalho do servidor. 
 
COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS: 
 
1.1. Cumpre a jornada e a escala de 
trabalho, registrando corretamente a frequência 
em sistema informatizado ou, onde não houver, 
em sistema manual. 

1.2. É assíduo e pontual, justificando eventuais faltas. 
1.3. Permanece no local de trabalho, ausentando-se 

somente com o consentimento da chefia. 
1.4. Informa  a  chefia  tempestivamente  
sobre  imprevistos  que  impeçam  o  seu  
comparecimento ou cumprimento da jornada. 
 
2. DISCIPLINA: conduta de acordo com 
as normas e regulamentos do Poder Executivo e as 
orientações da unidade e dos superiores 
hierárquicos. 
 
COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS: 
 

2.1. Cumpre as normas legais e regulamentos do Estado 
do Piauí. 

2.2. Não foi sancionado ou processado . 
2.3. Segue as orientações da unidade e dos superiores 

hierárquicos. 
2.4. Tem domínio dos métodos e técnicas necessárias à 
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execução de suas atividades. 
2.5. Aplica oportunamente seu conhecimento às 

técnicas e orientações da unidade. 
 
3. PRODUTIVIDADE: capacidade de trabalhar 
com tempestividade, qualidade, eficiência e 
eficácia e contribuir para a obtenção dos resultados 
da unidade. 

 
COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS: 
 
3.1. Desenvolve suas atividades com qualidade 
e de forma tempestiva, eficiente e eficaz, 
otimizando o uso dos recursos disponíveis; 

3.2. Racionaliza o uso dos sistemas e métodos de 
trabalho, minimizando o desperdício; 

3.3. Procura desburocratizar procedimentos, 
sendo ágil na realização das atividades que são 
de sua competência; 
3.4. Realiza os trabalhos a seu cargo com 
qualidade e exatidão, dispensando correções e/ou 
complementações. 

 
4. RESPONSABILIDADE: capacidade de 
responder por suas ações, cumprir suas tarefas e 
deveres, zelar por bens e informações e buscar o 
alcance das metas da unidade e da instituição. 

 
COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS: 
 
4.1. Assume compromissos e cumpre 
obrigações, respondendo pelos resultados 
decorrentes de suas decisões; 

4.2. Zela por bens, valores, pessoas e informações, 
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primando pela conduta ética profissional; 
4.3. Demonstra senso de responsabilidade, 
profissionalismo e compromisso com os objetivos 
de sua unidade; 

4.4. Dedica-se aos compromissos assumidos, refletindo 
sobre suas ações e comportamentos. 
 
5. CAPACIDADE DE INICIATIVA: 
capacidade de identificar oportunidades de 
melhoria nos processos de trabalho, propor 
soluções aos problemas e dificuldades da unidade 
e participar de trabalhos em equipe de forma 
integrada. 
 
COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS: 
 
5.1. Identifica  de  forma  proativa  
oportunidades  de  melhoria  nos  processos  de  
trabalho, procurando conhecer outras tarefas além 
de suas atribuições diretas; 
5.2. Busca ou propõe, de forma assertiva e 
adequada, soluções aos problemas e dificuldades 
da unidade, agindo em tempo hábil; 
5.3. Participa de equipes de
 trabalho, agregando  valor   e colaborando
 para o autodesenvolvimento e o do grupo; 
5.4. Interage  de  forma  empática  com  a  
equipe,  demonstrando  relações  cordiais  e 
comportamentos maduros. 
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FAIXAS DE AVALIAÇÃO 
 
 
ESCALA DE DESEMPENHO – DESCRIÇÃO 
PONTOS: 
 
Superação: superou o esperado para o fator 
avaliativo. 9 a 10. 
 
Satisfatório: atendeu o esperado para o fator 
avaliativo. 7 a 9. 
 
Insatisfatório: não atendeu o suficiente e necessário 
para o fator avaliativo. 3,1 a 6,9. 
 
Não atendimento: não atendeu o esperado para o 
fator avaliativo. 0 a 3. 
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APÊNDICE 
 
LEI  Nº 5.309, de 17 de julho de 2003. 

Dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado no serviço para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público na Administração Estadual 
direta, nas autarquias e fundações públicas, 
sob o regime de Direito Administrativo, nos 
termos do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ  
FAÇO saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, os órgãos da Administração Estadual direta, as 
autarquias e fundações públicas poderão realizar contratação de 
pessoal por tempo determinado, sob regime de Direito 
Administrativo, nas condições e nos prazos máximos previstos 
nesta Lei. 
 
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 
interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e 
eficiente dos serviços próprios da administração pública e que não 
possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal 
existente, e que visem: 
I - atender a situações de calamidade pública; 
II - combater surtos epidêmicos; 
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III - combater pragas e surtos que ameacem a sanidade animal ou 
vegetal; 
IV - realizar campanhas preventivas de vacinação contra doenças; 
V - admissão de profissional de notória especialização, inclusive 
estrangeiro, nas áreas de ensino, pesquisa científica e tecnológica; 
VI - substituir professor em regência de classe, desde que 
existentes cargos efetivos vagos ou cujos titulares se encontrem 
legalmente afastados. 
VII   - fornecer suporte técnico ou administrativo para a execução 
de atividades desenvolvidas por órgãos ou entidades, quando a 
sua falta puder ocasionar a paralisação ou colapso dos serviços 
prestados à comunidade; 

(Inciso VII com redação dada  pela Lei5.866/2009) 
VIII - executar programas e projetos que têm duração 
determinada; 

(Incisos VIII com redação dada  pela Lei5.866/2009) 
IX - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;  

(Inciso IX com redação dada  pela Lei 6.110/2011) 
X – atividades: 
a)didático-pedagógicas em escolas de governo; 
b) técnico especializadas necessárias à implantação de órgãos ou 
entidades ou de novas atribuições definidas para organizações 
existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de 
trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do 
art. 59 da Lei Complementar no 13, de 3 de janeiro de 1994; 
c) técnico especializadas de tecnologia da informação e de 
comunicação, não alcançadas pela alínea “b”. 

(Inciso X com redação dada pela Lei 6.296/2013.) 
§ 1o  Revogado pela Lei 6.296/2013. 
§ 2° A contratação de professor substituto a que se refere o inciso 
VI far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da 
carreira, decorrente de:  
I - vacância do cargo;  
II - afastamento ou licença de concessão obrigatória;  
III - nomeação para ocupar cargo de diretor, de reitor, vice-reitor.  
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§ 3° As contratações de professores substitutos ficam limitadas a 
vinte por cento do total de cargos de docentes da carreira 
constante do quadro de lotação da instituição. 

(§3O com redação dada pela Lei 6.110/2011) 
 
Art. 2º-A. As contratações  serão feitas por tempo determinado, 
observados os seguintes prazos máximos: 
I- 6(seis) meses, nos casos dos Incisos I,II,III e IV do caput do art. 
2o;  
II- 1(um) ano, nos casos do Inciso VI do caput do art. 2o; 
III- 2(dois) anos, no caso do Inciso VII e da alínea “a” do inciso 
X do caput do Art. 2o ;   
IV- 3(três) anos, nos casos do Inciso V e VIII do caput do art. 2o;   
V- 4(quatro) anos, nos casos do Inciso IX e das alíneas “b” e “c” 
do inciso X do caput do Art. 2o ;   
Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos 
temporários: 
I-  nos casos dos Incisos I,II,III e IV do caput do art. 2o desta Lei, 
pelo prazo  necessário à superação da situação de calamidade 
pública ou das situações de emergências de saúde pública, desde 
que o prazo total não exceda a 1(um) ano; 
II-  nos casos do Inciso da alínea “a” do inciso X do caput do art. 
2o desta Lei, desde que o prazo total não exceda a 3(três) anos;  
III- nos casos dos Incisos V, VI, VII e VIII do caput do art. 2o 
desta Lei, desde que o prazo total não exceda a 4(quatro) anos;  
IV-  nos casos do Inciso IX e da alínea “b” e “c” do Inciso X do 
caput do art. 2o desta Lei, desde que o prazo total não exceda a 
5(cinco) anos.  

(Artigo 2º-A acrescido pela Lei 6.296/2013. Incisos II e III do 
parágrafo único com redação dada pela Lei 6.424/2013) 

 
Art. 3º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos 
desta Lei será feito mediante processo seletivo simplificado, 
observados critérios e condições estabelecidos pela Secretaria de 
Administração, após apresentação de justificativas da necessidade 
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do órgão ou entidade que pretende a contratação de pessoal, 
dentro de critérios encaminhados mediante proposta 
fundamentada, com ampla e prévia publicação através do Diário 
Oficial do Estado e dos meios de comunicação, prescindindo de 
concurso público. 
§1º   Da proposta de que trata o caput devem constar: 
I - comprovação de sua necessidade; 
II - período de duração; 
III - número de pessoas a serem contratadas; 
IV - estimativa de despesas. 
§2º  A contratação para atender as necessidades definidas nos 
incisos I a III do art. 2º prescindirá de processo seletivo sempre 
que a comprovação da urgência demonstre a impossibilidade de 
sua realização. 
 §3º A contratação nas hipóteses dos incisos VII e VIII do art. 2º 
poderá dispensar o processo seletivo quando se tratar de caso de 
emergência, devidamente comprovada, e será efetivada à vista de 
comprovada capacidade profissional, mediante avaliação 
do curriculum vitae dos candidatos. 
§4º  Nos casos de contratação, previstos no art. 2º da presente Lei, 
sempre será dado pelo Executivo, no prazo de até quinze dias 
contados da assinatura dos contratos, ciência à Assembléia 
Legislativa do Estado do Piauí através de relatório elaborado para 
este fim, das atividades a serem desenvolvidas, previsão das 
despesas, custos e gastos com pessoal, relação dos contratados e 
suas respectivas lotações, bem como a duração prevista das 
atividades. 

(§§ 3o e 4o  com redação dada  pela Lei 5.866/2009) 
 
Art. 4º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de 
servidores da Administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de 
empregados e servidores de suas subsidiárias e controladas. 
§1º  A infração ao disposto no caput desse artigo, importará sem 
prejuízo da nulidade do contrato, na responsabilidade 
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administrativa da autoridade contratante e do contratado, 
inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos 
valores pagos ao contratado. 
§2º A contratação prevista nesta Lei, no âmbito do Poder 
Executivo, apenas será realizada quando autorizada pelo 
Governador do Estado. 
§3º O contratado durante a vigência do contrato, contribuirá para 
o Regime Geral da Previdência Social, na forma do art. 40, § 13, 
da Constituição Federal. 
§4º  Revogado pela Lei 6.110/2011. 
§5º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à 
formal comprovação da compatibilidade de horários, a 
contratação de professor substituto nas instituições estaduais de 
ensino superior. 

(§5o com redação dada  pela Lei 5.866/2009) 
 

 

Art. 4°-A A remuneração do pessoal contratado nos termos desta 
Lei será fixada:  
I - no caso do inciso VI do art. 2°, em importância não superior ao 
valor da remuneração  fixada  para  os  servidores  de final  de 
carreira  das  mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos 
quadros de cargos e salários do órgão ou entidade contratante;  
II - nos casos dos demais incisos do art. 2°, em importância não 
superior ao valor da remuneração para os servidores em final de 
carreira das mesmas categorias, nos planos de cargos e salários 
específicos do serviço público, para servidores que desempenhem 
função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições 
do mercado de trabalho.  
Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  deste  artigo,  não  se  
consideram  as vantagens  de  natureza  individual  dos  
servidores  ocupantes  de  cargos tomados como paradigma. 

(Artigo 4º-A acrescido  pela Lei 6.110/2011) 
 
Art. 5º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á 
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sem direito à indenização: 
I - pelo óbito do contratado; 
II-  pelo término do prazo contratual ou conclusão do projeto ou 
programa, no caso do inciso VIII do art. 2°; 

(Inciso II com redação dada  pela Lei 6.110/2011) 
III-  por descumprimento de qualquer cláusula contratual pelo 
contratado; 
IV-  por iniciativa do contratado, comunicada com antecedência 
mínima de trinta dias; 
V-  quando da nomeação de aprovados em concurso público para 
os cargos do pessoal contratado; 
VI- por iniciativa do contratante, verificada a ineficiência do 
contratado ou a conveniência administrativa. 
§1º  A extinção do contrato não confere direito à indenização, 
ressalvada a hipótese de rescisão por conveniência administrativa, 
quando será pago ao contratado o correspondente a trinta por 
cento do que lhe caberia no restante do contrato. 
§2º  As infrações disciplinares atribuídas ao contratado nos 
termos desta Lei ensejarão a rescisão do contrato e serão apuradas 
mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e 
assegurada ampla defesa. 
 
Art. 6º Ao contratado é proibido: 
I-   desempenhar atribuições, funções ou encargos não previstos 
no respectivo contrato; 
II- ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função 
gratificada; 
III-  ser  novamente  contratado  com  fundamento  nesta  Lei,  
antes  de decorridos  dois  anos  do  encerramento  do  seu  
contrato  anterior,  salvo, mediante autorização do Governador, 
nas hipóteses dos incisos I, II, III , VI e VIII do caput do artigo 2o; 
(Inciso III com redação d com redação dada pela Lei 6.424/2013) 

IV- participar de comissão de sindicância ou de inquérito 
administrativo, ou de qualquer órgão de deliberação coletiva. 
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Parágrafo Único A inobservância do disposto neste artigo 
resultará na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, na 
declaração de sua insubsistência, no caso do inciso III, ou na 
anulação do ato de designação, no caso do inciso IV, sem prejuízo 
da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas. 
 
Art. 7º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a contratação de 
pessoal feita em desacordo com esta Lei importará na 
responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade 
contratante. 
 
Art. 8° Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o 
disposto nos arts. 46 e 49; 50, 51 e 53; 57 a 60-A; 66 e 67, caput; 
72, §§ l° e 2°; 106; 112 a 119; 120; incisos, I, in fine, e II, §§ l° a 
3°, 137, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII; 138; incisos I a VI e 
IX a XVIII; 139; 142 a 147; 148, incisos I, II e III, a 153, incisos I 
a VII, e IX a XII, XV e XVI; 157 a 163; inciso I, primeira parte, a 
III, e §§ 1 ° a 4°; 201 a 203; 205, da Lei Complementar 13, de 03 
de janeiro de 1994. 

(Artigo 8
o
 com redação dada  pela Lei 6.110/2011) 

 
Art. 9º Revogado o artigo 11 e §§, da Lei 4.546, de 29 de 
dezembro de 1992. 
 
Art. 10  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 17 de julho de 2003. 

GOVERNADOR DO ESTADO 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 


