
Dispõe sobre o Regime Dise 
Servidores das Carreiras Poliçi 
dá protdncias correlatas 

J2J1 i3JV!2 

Faço saber que a Assemben Legislativa do Estado ap 
eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO ÚNICO 
DO REGIME DISCIPLINAR DOS SERVIDORES 

DAS CARREIRAS POLICIAIS CWIS 

cpfttdo 1 
Das DiSpOSÍÇÔeS Preiími*ares 

Art.. P. Esta Lei estabelece normas sobre o Regime 
dos servidores estaduais ocupantes dos cargos que integram a 
Policiais Civis do Estado de Sergipe. 

Art. 2 Constituem as Carreiras Policiais Civis, nos 
Leis ns •4122 de 17 de setembro de 1999 e 4.133, de 13 de outub 
estruturadas em classes escalonadas dos respectivos cargos de 
efetivo que as compõem: 

1 Carreira de Delegado de Policia; 

II Carreira de ;Éscrivo de Policia; 

111 - Carreira de Agente de Policia Judiciária, 

Art. 3. As disposições dea Lei api cainse, tat 
servidores estaduais que integra; a Carreiça Auxiliar da Policia C: 



Art S°. O Servidor Policial CiviJ, assim consíderadc 
servidor ocupante de cargo das Carteiras Pohcas Ci vis, tem 
direiios perante a Administração, sem prejuízo de outros q 
assegurados- 

1 ser tratado com respeito pelas autondades e dem 
que devem facilitar o exercício de seus direitos e o cumprür 
obrigaçes; 

II ter cíéncia da tramitaço dos processos administr 
fizure corno acusado ou indiciado, ter vasta dos autos, obt 
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 

III formular alegações e apresentar documentos ani 
dos processos os quais serão objeto de consideração pel 
competente 

IV 	fazerse assistir, facultativamente, por adv 
quando obrigatória a representaçâo por força de Je 

Art 6°. São deveres do servidor policial cív 
Administração, sem prejuízo de outros previstos em lei: 

1 expor os fatos conforme a verdade; 

II proceder corn lealdade, urbanidade e boa-fe 

111- no agir de modo leme,rário; 

IV prestar as infonnaçõs que lhe forem soiic:itad 
para ,o esclarecimento dos fatos.  

Capítulo 11 
Das Transgressões e Sanções  Distp1inares 



chegar atrasado ao mesmo, bem como a qua'quer ,  ato de serviç 
tomar pwé ou assistir; 

II 	Pub1icar, sem ordem expressa da autoridade 
documentos oficiais, mesmo que nâo reservado, ou ensejar a dl 
seu conteúdo, no todo ou em parte; 

ifi Permutar o serviço sern expressa autorização d 
competente; 

IV indicar ou insinuar nomes de advogadas para ã ss i  
que se encontra envolvida cm procedimento policial ou judicial; 

V 	Ausentar-se do serviço ou do local de tr 
autorização superior; 

VI - Agir no exercício da função com impericia, i 
neiigéncia ou de forma arbitrária; 

VII Afastar-se da circunscrição onde exerce suas 
quando em serviço, sem expressa autorização da chefia imedü 
salvo exigência de serviço; 

VIII - Interpor ou tafitar influência alheia para sobi 
promoções remoções ou cornitonamentos 

Comparecer embriagado ao serviço ou in 
alcoólica no horário do expediente, 

X Conversar ou pennrttr que se converse com pre 
para ísso tenha razão funcional ou esteja autorizado por seu carg 



XII - Simular doença, para esquívar-se de Cump~ento 

XIII Praticar usura em qualquer de suas formas; 

XIV - Formular de ma .f& queixa, representação 01 
Cri 

XV Esquivarse de aiender, sem justo ntivo, 
passíveis de ütervenço policial, mesmo que esteja de foigL 

XVI Emitir, em público, opiniões ou conceitos 
sobre seus superiores hierárquicos, autoridades constituídas brasi 
outros países-,  

XVII Permitir a pessoas estranhas à instituição polc 
casos previstos em les, o desempenho de encargos que lhe compei 
subordinados; 

XVIII Dar, ceder ou emprestar documento polícia! Ou 

XIX Manter relação de amizade ou exibir-se 
habitualmente, com pessoas scb investigação ou praticantes cor 
crimes ou contravenções; 

XX - Deixar de adotar, por indulgência, provídérç 
apurar falta grave e transgressão disciplínar,  

XXI Deixar de apresentar-se., sem motivo just:ificad( 
policial ou administrativa para onde tenha sido removido, ou 
!ertasticeçasoudspensa de servço, assim coma,, quando deter 



XXIV Pi1íipaí de greve sem a observância das a 
que regtdamentam esse direito, 

XXV - Deixar de atender imediatamente a cor 
autoridade poketal superior, bem como deixar de prestar 
solicitadas e julgadas necessárias, 

XXV! Introduzir bebidas alcoólicas ou qualquer ou 
local de trabalho, Salvo quando apreendidas no exercício da função 

XXVII 	Escrever, em documentos pohciai 
reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas á finalídadec  

XXVIII - Descumprir norma funcional geral, e 
Con$d [10 Superior de POl'CJL 

XXIX - Extraviar ou dar ensejo a extravio de pertences 

XXX Coagir ou aliciar subordinados, com objet 
partidário:  

XXXI Fazer ocorrência ou represen&aço contra. si  
pares ou superiores hierárquicos, sabendo-as infündadas, 
confundir investigação existente ou que possa a vir existir contra 
prejudicar terceiros .; 

XXXII - Retirar OU P11flhTtuT' que se rei rc sem prvi 
autorização da autoridade competente, documentos ou obetos ci 
repartição policial; 

1 T--- 
 



exercício__ 	 -Ii 

negligênoía ou de: fomia arbitrária, quando a ação resultu em m( 
flúca grave- pm outrem; 

Iii Valer-se do cargo com o fim de obter proveit 
natureza para si ou para outrem; 

IV- Permitir, a pes&oa recolhida sob custódia, conset 
objetos capazes de constituir perqo, causar leso a si ou a out 
insaIaçôes publicas ou facilitar fuga, 

V- Servir de intcmiediano entre pessoas recolbtdas 
terceiros para fins de cometimento de delitos; 

VI - Investtrse de função que no lhe cabe exercer, 

Vil NegJtgnciar ou onunrse na guarda do peso 
usar de vioêncí a no exercicio da função policia 

VIII 	Receber propma, comissões ou aufenr 
Vrõeitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto 
funç&i ou cargo que exerça ou tenha exercido 

LX Aplicar irregularmente o dinheiro público; 

X Expedir, ou mandar expedir, identidade po.L 
permitir o uso por pessoas não pertencentes as categorias previsi 

°. 2° e 3° .d es: &a Lei; 

XI Abusar ou exceder-se no uso de suas prerrogativa, 



XV - Permitir a uso de arma que tenha posse, 
estranhas a JnSttuiÇo 

XVII r- 
desempenho da função poficía ,1 ou que sejam socíal ou moraIrm _ 

Presunção de ImparCialidade 

XVIJI 	Intermediar direta ou indíretarnen*e n 
repartição policial ou fora dele, acordos escusos entre pessoas q 
inquéritos, po1cias ou termos çnçunstanciados, ou ainda que 
naqueles instrumentos, mas tenha o servidor agudo em raz 
Policial, 

XIX 	Causar lesão aos cofres púbhcos e di 
Patrimônio publico, 

XX - Transmitir ou emitir, em rádio da SSP ou dar 
conhecimento a imprensa, falando umpropenos, msuItos, rnjúJ 
despropósitos, palavras ofensivas, censuras, zombarias, desc 
gracejos, rnconvenuncias, criticas, reprovações e conceitos 
contra colegas, superiores hierarquucas, autoridades constituídas 
contra atos não manifestamente ilegais ou atitudes destes assim 
sua própria condição de trabalho. 

Art. 91. Os servidores integrantes dag Carreira P 
bem como os ocpartes dos cargos de Agente Auxiliar de Poh 
respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício im 

+4 



1 - As reposïçes. e indenizaçÕes ao erário devem, ser] 
)muni.cadas. ao  seMdor e descontadas em parcelas mensais 
ia izados. 

11 - A indcnizaço deve ser feita em parcetas cujo va 
na, no eccda a 10% (dez por cento) da respectiva :rem 
OVentos; 

III A reposição deve ser feita em parcelas., cujo vai 
na não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva r 
i proventos; 

TV - A reposição deve ser feita em uma única par< 
,instalado pagamento indevido no mês anterior ao do proces 

§ 2 O servjdor em débito com o erárío que f 
oner3do, ou que tiver a sua aposentadoria ou dispornbthdade 

Ma, aquele ca dvda vela iva a reposição seja superior a cii 
drr de sua remuneração, deve ter o prazo de 60 (sessenta) dias ç 

1r 

3 A no quitação do debito no prazo previsto 
scnço em divida ativa 

§ 4. Os vakrcs percebidos pelo servidor, em razão 
minar, de qualquer medida de Caráter anteciptórjo ou d 
steriormente casada ou revista, devem ser repostos no prazo d4 
as. contado da nouficaço para fazê-lo, sob pena de rnscr,çâc 
Na, 

Ç'., Trtc 	.ão tina P.miuuIn 
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Art. 13. As sanções civis, penais e administr 
urnuar-se, sendo independentes entre si 

Art. 14 A responsabilidade adnnrnstrauva do sei 
civil e afastada no caso de absolvição criminal que negue a er 
ou sua autoria. 

seção  
Das Penandades 

Art. 154 Sâo penalidades disciplinares - 

1 repreensão; 

II suspensão. 

111 demissão, 

IV cassação dc aposentadoria ou disponibihdade 

Art. I6 Na ap1a0o das penalidades devem ser t 

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que cl 
para o serviço público as circunstãcias agravantes ou at 
antecedentes funcionais, 

P. So circunstâncias atenuantes na aplicação da pe 



3Q o ato de imposzço da Penalidade deve menclá  
fundamento legal e a causa da sanço discipirnar,  

Art. 18. A suspensão deve ser aplicada em caso d 
das faltas punidas com repreensão e nos demais casos do ad. T 
podendo exceder de 90 (noventa) dias 

V4 Deve ser punido com suspensão de até 15 ( 
SenjidOr que, injusftflcadamente, recusar-se a ser submetid 
rnhci determinada pela autoridade competente, cessando 
penalidade urna vez tumpnda a deterimnaço 

§ 2 Quando houver conveniéncia para o servço a 
suspensão, pode ser convertida em muita de 30% (trinta por Ci 
correspondente a um dia de trabalho, pelo nimero de dias impostc 

§ 	Os descontos em folha de pagamento resu{tanT 
disciphn&s, somente podem ser cftuadosapos CStotados tod 
tia: órbita administrativa ou decornido o p2O decadencial. 

4 Nos casos c.k rerncidëncja, a aplicação da pena 
deve se dar de forma progrer a ate o dobro da ultima pum 
especie 

Art. l9 As penalidades de rcpreensâo e suspensão c. 



1 	motivos de força maior e vaso fortuito 
comprovados.; 

fi- ter sido a transgressão cometida na prática de a4 
no rnit*çz. 'serviço, ftI1ordem  

1H. ter sido a transgressão cometida em legítima def 
de terceiros, em obediência a ordem superior hierárquica não m 
ilegal, no estrito cumprimento do dever legal, ou quando, pelas c 
não for exigivel outra conduta 

Art. 21 A demisso deve ser aplicada nos seguintes C4 

E- por crtme contra a admmstraç& publica 

Ii- por abandono de cargo. 

111- por inassiduidace habitual; 

IV- nos casos de transgressões disciplinares de :nature2 

Art 22 A demissão, no ca do inciso 1 do art. 21 
que se aplicar, no caso do inciso IV, í1icam em ação de ind 
de bens e ressarcmento ao erano, sem Prejuízo da ação penal cabi 

Art 23 Com exceção da demissão por abandono d 
as demais demissões devem ser aplicadas a bem do serviço públc 

Parágnifo unice Configura abandono de cargc 
intencional do servidor ao servico Dor mais de 30 (trinta dias) C0fl5 



II comprovada a má fé, o servidor deve per& 
restítuir o que tiver percebido indevidamente. 

Art 26. Deve ser cassada a aposentadoria ou a dispc 
mativo 	houver praticado na atividade, falta punível com a den 

Art 27 As penalidades disciplinares devem ser aplica 

1 pelo Governador do Estado, nos casos de demis 
de aposentadoria ou disponibilidade, e de suspenso acima de 30 ( 

ii pelo Superintendente da Policia CiviL nos casos 
superior a 15 (quinze) e inferior a 30 (trinta) dias; 

111 	pelo Corregedor-Geral de Policia CwiI, n 
repreensão e suspensão ate 15 (quinze) dias 

Art 28.A prescrição das faltas dscipJrnares deve se d 

1 em 02 (dois) anos, para as faltas sujcta as p 
repreensão e suspenso; 

11 em 05 (Cinco) anos, para as faltas sujeitas 
demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibiiïdade. 

Art, 29. O prazo prescrici.onai começa a fluir da data 
rnterrornpese pela instauração da suclicânca ou processo disc 
decisão final proferida pela autoridade competente. 

§ i Os prazos de prescrição previstos na lei penal 
infraôe dicinlinreç ntt1adts tirnhtrn. ccnin Crime.. 



riço pÚblico é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
tidiçôncia ou processo admirnstrativo disciplinar, garantida a arnpL 
contraditório, 

Art. 31. A sindicância 6 o procedimento sumário que v 
oguiaridades administrativas iniputadas ao servidor policias C1NM,  

pruo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a 
onegdrGeraI de Policia CjviL 

Art. 32, Da sindcância deve resultar -

1 - arquivamento do proceso 

11 aplicação de penalidade de repreensão ou de suspen 
(trinta) dias 

111 instauração de processo adnirnstratvo chscpbnar.  

Parágrafo únko No se pode arquivar autos de srndi 
ousso admrnistraüvo sem préva avaliação e autorização do 
pcnor de Policia Civil 

Ar( 33 Sempre que o iLicito praticado pelo servidor p0 
1Lj4í i imposição de penandade de suspensão por mais de 30 (tr 

dissão, ou de cassação de apoentadona ou diponibih( 
rigalona a instauração de processo disciplinar,  

Capítulo W 
Do Afastamento Preventivo 

Arte 34. (orno medida cautelar e a fim de que o servd 



Art. 35. O servidor Policial civil afastado Preventivamente 
do cargo passa a ter apreendida incontüiente sua &rna, e, 
Superintendente da Policia Cvil, a carteira funcional,  
transgressão disciphnar de natureza grave s  por parte do Correg 
não observância dessas medidas no prazo de 24 (vinte e qua4 
publicação do ato que constituiu a comissão processante, 

u\ íMicia ser adotadasem prejuízo da remuneração do servidor.  

Arte 36 Enquanto durar o processo discipIrnar o ser 
civil acusado 

1 não pode ser exonerado a pedido; 

fi - não pode ser promovida 

§ V Durante o processo disciplinar, o servidor pc 
obrigado a comparecer a repartição polícia) designada pelo Corr 
para cumprir jornada nonnal de trabalho não relacionada 
estritamente policial, como cotoraprestação pela remuneraço d 
os artigos 34 e 35 desta Lei 

§ 2 Constitui transgressão de natureza grave,, o ato 
diretor da repartição policial de que trata o parágrafo l de 
permitir que policial cokcado sob sua direção participe de quak 
de natureza estritamente policial, 

3 Ao termino do afistameitto cautetar, o servidor 
deve reassumir o exercicio do seu cargo 

Capítulo  
fln Prm&a fl1sinlima r 



ei Complementar n 33196 (Código de Organização e de Procedi  
dmi.nistraçâo Pública do Estado de Sergípe), e, no que couber, o di 
eï Ieder& n9784de 29 de janeiro de 1999. 

Art. 3. O processo disciplinar é instaurado: 

1- para apuração de transgressão disciplinar de natureza gt 

li - por resultado de sindicância 

/ Art 39 O processo administrativo deve ser prec 
indiçáncia quando no houver elementos suficientes para se con 

transgeo disciplinar ou de sua autoria 

Art. $CL O processo disciplinar: deve ser conduzido por 
ermanente ou especial designada pelo Corregedor-Gera e 
or 3 (três) servidores policiais civis estáveis, obedecido o pru 
icrarquia, que indicar4, dentre eles, o seu presidente. 

§ V. Quando se tratar de procedimento contra o Correge 
Superintendente da Policia Civil deve constituir, após prévia autoi 
onselho Superior de Policia,. comissão para apurar as infrações dis 
!twadas pelo mesnio conegdo*Geral sendo a penalidade ap1 

i upr c Conselho, nos casos de repreensão e suspensão ate 30 (tnnta) 

2'. A Conusso deve ter como secretario um servidor 
ek seu Presidenie, podendo a indicação recair em um de seus membi 

seção 11 



III. servidores que tenham participado da ocorrncia 
que venham, a participar como perito ou testemunha no proceso 

IV. servidores que estejam em litígio judicial ou a 
com o mdciado ou com seu cônjuge ou companheiro 

Arte 42 O servidor policial civil que incorrer em i 
deve comunicar o fato à autoridade competente e abster-se de atuar- Parágrafo 

 único. A. omissão do dever de c 
impedimento constitui falta grave, para afeitos disciplinares. 

Art. 43. Pode ser argO ida a 5uspeiçâo de mernbró i 
comisso processante discptiriar que tenha amizade intima o 
notória com o acusa& ou com. os repcti'os cônjuges, . 
parentes e afins até o terceiro  gTaU. 

Art 44. O 'indeferimento da alegação de suspeição po 
de recurso, sem efeito suspensivo. 

Art. 45. A comissão processantc disciplinar devi 
processo com independência e imparcialidade, assegurando: 

T o sigilo necessário para a eIucidço do fido ou o 
interesse da administTaço; 

ii ampla defesa do acusado; 

ffi - a aplicação, no que couber, das normas prt 

'g_, 	- 	-' 	- 



EI dedicar tempo integral às suas atividades, até è 
atório final, mediante au1orizaço do Corregedor-Geral. 

Art 47 O processo discpiinar deve ser concluído no 
sessenta dias prorrogável por ate igual penodo pelo Corres 

ando as crcunstãrcias O Xigfrm 

Parágrafo ünico No caso do parágrafo VI do art. 4( 
tnpete ao Superintendente da Policia Cïvi.i a prorrogação do prazo 

Arte 48 O processo discipknar se desenvolve nas seguin 

1 instauração, com a pubhcaço do azo que constfluir a 

11 - mquento adrntnistrativo, que compreende instruç 
atona 

111:-  julgamento 

Art. 49 Os atos do processo disciplinar devem ser pro 
..rito, em vemácu1o, com a data e o local de sua reabzaço e a a 
tori!ade responsáve1 

Art. 50 A autenticação de documentos exigidos em 
ta pelo órgão administrativo. 

ArL si. o processo disciplinar deve ter suas páginas 
üercialmente e rubricada. 

Art., 52 Os atos do processo disciplinar devem ser rei  
is &teis no horário normal de funcionamento da repw1ç 
:'cionar o processo ou na qual o Presidente da comissão estiver loti 



- 	I 

Do IiT1[iTh1 

o 	assegurada ao acusado ampla defesa, com a u i 
IR)Cios e recursos admitidos em direito, 

Art. 54. Os autos da sindicância devem intcrdr C 

(piinar como peça informativa da instrução. 

)Parágrafo únco Na hipótese de o relatório da 
cnncluir que a mfraço esta capitulada como licto penal, o Correg 
por intermédio do Supermiendente da Polca Civil deve encaini 
dos autos â Justiça, independentemente da imediata instauraçAo d 
disciplinar. 

Ar 5S Na fase do rnquerao a cormssâo deve promove 
de depoimentos, acareaçôes, investigaçøes e di1igncias cabíveis, e 
a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 1.  

modo a permitir a completa elucidação dos fatos 

Art, M. E assegurado ao ct idor poliaa1 civil o 
acompanhar o processo pessõ&mcnte ou por intermédio de procura 
tcstenunhas z pedir que sejam rernquiridas, produzir provas e conta 
ormu1ar qucnos, quando se tratar de prosa pertca1 

§ 1 O Presidente da Comissão pode denega 
considerados impertinentes, meramente proteiatÓrios ou de nenhur 
para o esclarecimento dos fatos devendo sempre motivar sua decisão 



art1ço onde o mesmo serve com a indicação do dia e hora marca 
uiriçâo. 

Art. 58. O depoimenio deve ser prestado oralmente, e re 
,não sendo llciio à testemunha trazê-lo por escrito.  

PO, As testemunhas devem ser inquiridas separdamente. 

§ 2 Na hip6tese de depoimentos eontradtortos ou 
irmem, procedese a acareação entre os depoentes 

Art, 59 Instalados os trabalhos, a Comissão deve 
hcuido ou rndiciados, para apresentação de defesa prevta, prod 

as requerimentos de dhgêncas e acompanhamento do inqueni 
errarnento da instrução 

r. A defesa previa tem que ser apresentada a comissã 
axenta e oito) horas depois da c ncia da notificação 

§ 2 As diligências requeridas podem ou não ser reah 
terio da Conussào 

§ 3 O procurador legalmente. habilitado deve poder prati 
atos que forem perr. itidos ao indiciado, 

Art 60, Concluída a tnquinção das testemunhas, a comis 
mover o interrogatório do acusado, obsenados os procedimentos  

sarts, 57e5$desiaLeL 


