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 Da Revisão do Processo

 O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos 
ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido 
ou inadequação da penalidade aplicada.

Do Afastamento Preventivo

 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não 
venha a influir na apuração da irregularidade motivadora do 
processo disciplinar poderá a autoridade determinar o seu afas-
tamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, sem prejuízo da remuneração.

“Há conhecimento de dois tipos: sabemos sobre 
um assunto, ou sabemos onde podemos buscar 

informação sobre ele. “
Samuel Johnson
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 II – em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;
 III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

Da Ação Disciplinar 

 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa.

Da Sindicância Administrativa 

 Será procedida a instauração de sindicância administrati-
va, na esfera do serviço público estadual, sempre que, havendo 
notícia de ato ou fato que represente irregularidade de certa ou 
ponderável gravidade, inexista certeza ou forte probabilidade de 
sua ocorrência ou não haja segurança quanto à autoria.

Do Processo Administrativo Disciplinar 

 O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido.
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 Esta Cartilha foi elaborada pela CPAD – Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar com o objeti-
vo de orientar os servidores públicos civis do Estado de Alagoas, 
em relação aos seus direitos e deveres sob a ótica disciplinar, 
conforme a Lei Estadual n.º 5.247/91.
 O ordenamento disciplinar dos servidores públicos civis 
de Alagoas, está disciplinado nos arts. 118 à 193 da Lei 
Estadual n.º 5.247/91 - Regime Jurídico Único dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado de Alagoas, das Autarquias e 
das Fundações Públicas Estaduais. 

APRESENTAÇÃO



 
 X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual; 
 XI – corrupção; 
 XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas; 
 XIII – transgressão dos incisos VIII a XV do art. 119. 

Da Cassação de Aposentadoria ou 
Disponibilidade

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

Da Destituição de Função Comissionada

 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.

Da Prescrição 

 A ação disciplinar prescreverá:
 I – em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e des-
tituição de cargo em comissão;
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 I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
 II - ser leal às instituições a que servir;
 III - observar as normas legais e regulamentares; 
 IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando mani-
festamente ilegais; 
 V - atender com presteza:
 a) ao público em geral, prestando as informações reque-
ridas, reservadas as protegidas pelo sigilo;
 b) à expedição de certidões requeridas para a defesa de 
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
 c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
 VI - levar ao conhecimento da autoridade 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 admi-
nistrativa; 
 X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
 XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
 XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso do 
poder. 

 Dos Deveres dos Servidores
(Art. 118)

 Da Suspensão 

 A suspensão será aplicada em caso de reincidência nas 
faltas punidas com advertência e de violação das demais proi-
bições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Da Demissão 

 O servidor poderá ser demitido nos seguintes casos:
 I – crime contra a administração pública; 
 II – abandono de cargo; 
 Configura abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
 III – inassiduidade habitual; 
 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço 
sem causa justificada, por 30 (trinta) dias, interpoladamente, 
durante o período de 12 (doze) meses.
 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 segredo do qual se tomou ciência em 
razão do cargo; 
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 I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do chefe imediato; 
 II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competen-
te, qualquer documento ou objeto da repartição; 
 III – recusar fé a documentos públicos; 
 IV – opor resistência injustificada ao andamento de docu-
mento e processo ou execução de serviço; 
 V – promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição; 
 VI – cometer à pessoa estranha à repartição, fora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de 
sua responsabilidade ou de seu subordinado; 
 VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de 
filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido 
político; 
 VIII – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem em detrimento da dignidade da função pública; 
 IX – participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista quotista ou comanditário; 
 X – atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartições públicas, salvo quando se trata de benefícios previ-
denciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de 
cônjuge ou companheiro; 

 Das Proibições dos Servidores: 
(Art. 119)

 Das Responsabilidades

O servidor responderá civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições, sendo que as sanções 
poderão acumular-se, sendo independentes entre sí. 
(Art.123)
 A responsabilidade civil decorre de ato omisso ou comis-
sivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a 
terceiros. (Art. 124)

 Das Penalidades Disciplinares: 
(Art.129)

 I – advertência;
 II – suspensão;
 III – demissão;
 IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
 V – destituição de função comissionada.

Da Advertência

 A advertência será aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do art. 119, incisos I a VIII, e de 
inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamen-
tação ou norma interna, que não justifique imposição de penali-
dade mais grave.
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 XI – receber propina, comissão, presente ou vantagem 
de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
 XII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 
estrangeiro; 
 XIII – praticar usura sob qualquer de suas formas; 
 XIV – proceder de forma desidiosa; 
 XV – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 
em serviço ou atividades particulares; 
 XVI – cometer a outro servidor atribuições estranha ao 
cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitó-
ria;
  XVII – exercer quaisquer atividades que sejam incompa-
tíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de 
trabalho; 
 XVIII – desempenhar atribuições diversas daquela do 
cargo permanente ocupado, salvo na hipótese de investidura em 
cargo de provimento em comissão. 

 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários: 
 a) a de dois cargos de professor; 
 b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cien-
tífico; 
 c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde, com profissões regulamentadas 
 O servidor não poderá exercer mais de 01 (um) cargo de 
provimento em comissão, nem ser remunerado pela partici-
pação em mais de 01 (um) órgão de deliberação coletiva. 
(Art.121)
 O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular 
licitamente 02 (dois) cargos efetivos, ficará afastado de ambos 
os cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento 
em comissão. (Art. 122)

Da Acumulação de Cargos:  
(Art. 120)
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