Missão da Prefeitura de Santos

Ação Municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de
distritos e bairros, eliminando as desigualdades regionais e sociais, promovendo
o bem estar de seus habitantes, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Compete ao Município

●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Legislar sobre assuntos de interesse local;
instituir e arrecadar tributos de sua competência;
aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes, nos prazos
fixados em lei;
criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;
manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento a saúde da população;
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;
promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observadas a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano, como objetivo
de ordenar as funções sociais das áreas habitadas no Município, e garantir
o bem-estar de seus habitantes;
elaborar e executar o plano diretor, como instrumentos básicos da política
de desenvolvimento e de expansão urbana;
constituir a guarda municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços
e instalações, conforme dispuser a lei;
planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas;
legislar sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para a
administração pública municipal, direta e indireta, inclusive as fundações
públicas municipais e empresas sob controle, observadas as normas gerais
da legislação federal.
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É de competência do município, concorrente com a União e o Estado:

●

zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

●

cuidar da saúde e assistência pública, e da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiências;

●

proteger documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos;

●

impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

●

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

●

proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas
formas;

●

preservar as florestas, a fauna, a flora, as praias, os manguezais e os
costões;

●

fomentar a produção agropecuária e organizar abastecimento alimentar;

●

promover programas de construção de moradia e melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;

●

combater

as

causas

da

pobreza

e

os

fatores

de

marginalização,

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
●

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais, em seu território;

●

estabelecer e implantar a política de educação para segurança no trânsito.

Da competência Suplementar:

Ao Município compete suplementar as legislações federal e estadual no que
couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptálos à realidade local.
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Bem Vindo,

O principal objetivo da Prefeitura de Santos é assegurar o bem estar social e
garantir o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento
individual e coletivo através da prestação de um bom serviço à população da
cidade.
É dever da Secretaria de Gestão manter o corpo de funcionários
permanentemente informado e atualizado de todos os seus direitos e deveres,
pois desta forma estará contribuindo para que os mesmos possam, cada vez
melhor, cumprir seu papel de bem servir à população.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos, Lei 4623, de 12 de
junho de 1984, em seu artigo 222, Capítulo I, Título VI, dispõe que são deveres
do funcionário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ser assíduo e pontual;
cumprir
as
ordens
superiores,
representando
quando
forem
manifestadamente legais;
desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;
guardar sigilo sobre os assuntos da Administração;
tratar com urbanidade os companheiros de serviço e público em geral;
zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que
for confiado à sua guarda ou utilização;
apresentar-se convenientemente trajado em serviço, ou com o uniforme
determinado, quando for o caso;
cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de
trabalho;
estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens
de serviço que digam respeito às suas funções; e
proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função
pública.

O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS relaciona a seguir, algumas
informações que poderão vir a auxiliar as questões relativas aos principais
benefícios, remunerações, atestados e licenças-médicas, vale-transporte, cesta
básica, férias, freqüência e os principais benefícios previstos no estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Santos.
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●

COMPOSIÇÃO DO HOLERITE:
O Holerite demonstra a remuneração mensal do funcionário, a saber: salário base +
P.C.C.S. (Lei Complementar nº162/1995), auxílio alimentação e descontos oficiais.

●

ADIANTAMENTO SALARIAL:
Adiantamento equivalente a 40% (quarenta por cento) do nível de vencimento do
servidor, desde que não ultrapasse o valor máximo de isenção de desconto do Imposto
de Renda retido na fonte, pago no dia 15 do mês de referência ou dia útil próximo.

●

PAGAMENTO MENSAL:
O funcionário receberá o pagamento do salário

●

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO:
Benefício pecuniário destinado à cobertura de despesas com refeição dos funcionários,
concedido de acordo com a jornada do servidor.
Observações:
Farão jus ao auxílio alimentação extra os servidores, excetuando os ocupantes de cargos
em
comissão, que cumprem jornada de trabalho em dias de descanso, cujo
fornecimento obedecerá a relação de 1/22 do valor mensal, por dia trabalhado.

●

CESTA – BÁSICA:
Benefício concedido aos servidores públicos municipais ativos e inativos, enquadrados
nos níveis de vencimentos de N-A a N-L, independentemente da remuneração bruta a
que tiver direito.

no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.

VALE TRANSPORTE
Concessão de passes ou cartões de empresas de transporte coletivo utilizados pelo
funcionário no deslocamento de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. O
funcionário participa com até 6% do seu salário-base, mediante desconto em folha.
Os servidores que desejarem obter o benefício, devem obedecer aos procedimentos a
seguir mencionados, comparecendo na SEVALE/DEGEP no horário de atendimento: de
segunda a sexta-feira, das 9:00h às 17:00h.
●

CADASTRAMENTO
Documentos necessários:
Comprovante de residência em seu nome;
expediente da unidade em que está lotado, constando o horário de trabalho;
cartão transporte, caso já tenha.
Períodos:
de 01 a 15 de cada mês, para recebimento do Vale Transporte dentro do mês;
de 16 a 30 de cada mês, para recebimento do Vale Transporte, no mesmo mês
para funcionários novos, e a partir do mês seguinte para servidores antigos
que estiverem retornando o cadastro (nesse período o horário de atendimento
é das 11:30h às 17h.)
Início do Exercício/Atividades:
deverão efetuar seu cadastro no prazo de 5 dias úteis após o início das
atividades, para recebimento dentro do mês de início. Após esse período,
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deverão obedecer os prazos acima mencionados.
Retorno de Afastamento por Doença:
deverão comparecer munidos também de cópia da Alta Médica e memorando
da unidade constando a data de retorno as atividades, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis após a data de retorno, para recebimento no mês, após verificação
de eventuais débitos de cargas já recebidas.

DISTRIBUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE
Todo 1º dia útil do mês, será disponibilizado para os servidores cadastrados,
através de carga nos Cartões transporte e/ou bilhetes, conforme o caso.
A distribuição dos Vales Transporte em forma de bilhetes ocorrerá no período
de 01 a 10 de cada mês. Aqueles que não efetuarem a retirada, no prazo
mencionado , perderão o direito.
Observações:
Farão jus a vales transporte extra os servidores que cumprirem jornada de trabalho no
seu dia de descanso.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através dos tel.(13) 3213-7166, ou
pelo email: sevale@santos.sp.gov.br

●

REGIME JURÍDICO
O regime jurídico dos funcionários públicos da administração pública direta, é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei nº 4623 de 12 de junho de 1984 e previsto no artigo
73, seção III da lei Orgânica do Município de Santos.

●

ESTABILIDADE – ESTÁGIO PROBATÓRIO
São estáveis, após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.

●

ATESTADO MÉDICO DE 1 (UM) DIA
Quando o afastamento do trabalho por motivo de saúde for de apenas 1 (um) dia, desde
que seja o primeiro no mês, não ultrapassando 3 (três) ao ano, poderá ser entregue
diretamente à chefia imediata, no prazo de 24 horas o atestado emitido pelo médico,
devendo
constar no
mesmo:
nome
do
funcionário
e
carimbo
do
médico/dentista.
O documento deverá ser encaminhado ao DRH, pela chefia imediata, juntamente com
a planilha mensal de freqüência, no prazo estabelecido.

●

LICENÇA MÉDICA
Licença concedida ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para
o exercício do cargo, por mais de 1 (um) dia. O atestado deverá ser validado pela Seção
de Perícias Médicas da SEGES no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após o
primeiro dia útil de afastamento, para procedimentos periciais junto ao médico
credenciado da SEPEM, que após avaliação emitirá a CREM – Comunicação de Resultado
de Exame Médico.
A CREM deverá ser entregue à chefia imediata do funcionário, que deverá providenciar o
encaminhamento do documento junto com a planilha mensal de freqüência.
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O agendamento da perícia médica poderá ser feito por telefone, sempre obedecendo ao
prazo acima estipulado.
Observações:
1. Os dias em que o funcionário estiver afastado para tratamento de saúde, serão
considerados de efetivo exercício.
2. As declarações de comparecimento para consultas, exames radiológicos, laboratoriais
ou fisioterapia serão entregues diretamente à chefia imediata, não
devendo
ser
encaminhadas à Seção de Perícias Médicas da SEGES.
Endereço da SEPEM:
Rua José Ricardo nº 40 – Tel. 3219-1773 / 3216-1175 / 3216-1906.

●

ATESTADO MÉDICO OU LICENÇA MÉDICA PARA ACOMPANHANTE
Licença concedida ao funcionário, quando verificada em inspeção médica, ser
indispensável a sua assistência pessoal ao cônjuge ou parente de até 2º grau,
impossível de ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. A licença não
poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Deverá obrigatoriamente,
passar pela SEPEM, mesmo os de 1 (um) dia.
Observações:
Os dias em que o servidor estiver de licença acompanhante não serão considerados de
efetivo exercício. O pagamento durante a licença, será da seguinte maneira:
 remuneração integral.............. até 6 meses de licença;
 2/3 da remuneração .............. de 7 a 12 meses de licença;
 sem remuneração ................. de 13 a 24 meses de licença.


●

ACIDENTE DE TRABALHO
Licença com remunerações integrais, concedidas ao funcionário acidentado no exercício
de suas atribuições. O acidente ocorrido com o funcionário no trajeto de sua residência
ao local de trabalho e vice-versa, também é considerado como acidente do trabalho.
Observações:
O superior imediato do funcionário acidentado é responsável pela emissão, até o
primeiro dia seguinte ao da ocorrência ou, da constatação do fato, da "Comunicação de
Acidente do Trabalho - CAT" em 3 (três) vias, que deverá ser apresentada na SEPEM,
juntamente com o atestado médico .

●

LICENÇA MATERNIDADE
Licença de 180 dias com vencimento ou remuneração integral, concedida, mediante
inspeção médica, à funcionária gestante.
Observações:
Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do início do oitavo
mês de gestação.

●

LICENÇA - ADOÇÃO
Licença de 120 dias, com remunerações integrais, concedidas à servidora municipal
que, sob qualquer das formas previstas na legislação civil, adote criança menor de 5
anos.
Observações:
Para a concessão desta licença, a interessada deverá apresentar requerimento,
acompanhado de documentos que comprovem a adoção.

●

FALTA – LEI
É assegurada ao funcionário, a concessão de abono de uma falta por mês, limitadas a 6
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faltas por ano, em qualquer dia da semana, mediante autorização do chefe imediato,
com 72 horas de antecedência, exceto aos funcionários que trabalham em regime de
plantão, que deverão observar também o disposto no Decreto 3443/99, alterado pelo
Decreto 3554/2000.
Observações:
O abono das faltas deverá ser requerido em impresso próprio. Quando por necessidade
de serviço não for autorizada a falta abonada, a chefia imediata deverá conceder nova
data, dentro do período de 30(trinta) dias. Não serão abonadas as faltas ao serviço dos
servidores ocupantes de cargo em comissão. No caso dos servidores que prestam
serviços em regime de plantão:
 3 plantões de 12 horas com jornada de 40h semanais - 3 faltas por ano;
 2 plantões de 12 horas com jornada de 30h semanais - 2 faltas por ano;
 1 plantão de 24 horas com jornada de 30 h semanais - 1 falta por ano.

●

FÉRIAS
O funcionário gozará, obrigatoriamente, férias anuais de 30 (trinta) dias corridos. Por
ocasião das férias, é concedida ao funcionário, uma gratificação correspondente a 50%
da remuneração a que fizer jus no mês do início das férias, excluída a parcela relativa
ao 13º salário.
Observações:
 É proibida a acumulação de férias, por prazo superior a dois anos consecutivos.
 O funcionário que, após 12 meses de efetivo exercício de cargo público vier a
exonerar-se, fará jus à conversão em pecúnia de férias não gozadas.
 No regime estatutário, o servidor fará jus às férias após 12 meses do início de suas
atividades. Após este primeiro período, a partir de janeiro do próximo exercício já
terá direito as férias do novo período.


●

LICENÇA – GALA
Dispensa de até 8 (oito) dias de trabalho, por motivo de casamento do funcionário,
contados a partir da data da ocorrência.
Observações:
Necessária apresentação da certidão de casamento para abono das faltas.

●

LICENÇA - NOJO
Dispensa de até 8 (oito) dias de trabalho ao funcionário, por motivo de falecimento do
cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, netos e sogros, contados a partir da data do óbito.
Observações:
Necessária apresentação da certidão de óbito para abono das faltas

●

LICENÇA PATERNIDADE
Dispensa do trabalho pelo prazo de 8 (oito) dias a partir do dia do nascimento do filho
do servidor, ou no dia seguinte, se este ocorrer após o término do expediente.
Observações:
Necessário apresentar a certidão comprobatória do nascimento do filho, para abono das
faltas.

●

LICENÇA – PRÊMIO
Licença de 3 (três) meses concedida, a pedido do funcionário, após cada período de 5
(cinco) anos de efetivo e ininterrupto serviço público municipal, mantidos todos os
direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando. A licença-prêmio não será
concedida ao funcionário que, no período aquisitivo tiver:
 sofrido pena de suspensão;
 faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 10 dias, consecutivos ou não;
 gozado licença:
➩
para tratamento de saúde por prazo superior a 90 (noventa) dias,
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consecutivos ou não;
por motivo de doença em pessoa de família por mais de 30 (trinta)
dias, consecutivos ou não;
➩
para tratar de assuntos particulares, por qualquer período;
➩
por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar,
por qualquer período.
O funcionário poderá converter em pecúnia, 1/3 ou 2/3 da licença prêmio a que fizer jus.
Observações:
A licença não poderá ser concedida em parcelas inferiores a 1 (um) mês.
➩

●
●
●

Não prescreve o direito ao gozo de licença-prêmio.
Para efeito do pagamento da licença prêmio em pecúnia, será tomada como base a
remuneração da média aritmética recebida pelo funcionário nos últimos 24 meses,
excluídas as parcelas relativas ao abono de natal.

●

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Adicional devido ao funcionário a cada 5 anos, contínuos ou não, de efetivo exercício. O
adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário tiver completado o
período aquisitivo.
Observações:
O adicional será calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte forma:
· de 5 a 10 anos - 5%
· de 10 a 15 anos - 11%
· de 15 a 20 anos - 16%
· de 20 a 25 anos - 22%
· de 25 a 30 anos - 28%
· de 30 a 35 anos - 35%
· mais de 35 anos - 41%
A concessão do benefício é automática, não havendo necessidade que o servidor abra um
processo com esta finalidade.

●

INSALUBRIDADE:
Adicional pago aos funcionários que exercem atividades que, por sua natureza, condições
ou métodos de trabalho, exponham os mesmos a agentes nocivos à saúde, classificandose em graus máximo, médio ou mínimo que correspondem, respectivamente, a 40% e
20% do salário mínimo.
Observações:
A análise quanto à concessão do adicional de insalubridade é efetuada pelo Departamento
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SEGES.
A chefia imediata deverá comunicar ao DRH, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do
início das atividades, a necessidade de inclusão do benefício ao servidor.

●

PERICULOSIDADE
Adicional devido ao funcionário que exercer, de forma habitual, atividades que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem em condições de risco à vida do funcionário,
sendo de 30% do seu salário-base.

Observações:
A análise quanto à concessão do adicional de insalubridade é efetuada pelo Departamento
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SEGES.
A chefia imediata deverá comunicar ao DEGEP, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar
do início das atividades, a necessidade de inclusão do benefício ao servidor.
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●

LETRA DE 8 ANOS
Gratificação concedida ao funcionário que completar 8 anos de efetivo exercício em cargo
de mesmo nível de vencimento, correspondendo a diferença entre o nível de vencimento
do cargo ocupado pelo funcionário e o imediatamente superior. Quando o funcionário
estiver enquadrado no maior nível de vencimento, a diferença será apurada entre esse
nível e o imediatamente inferior.
Observações:
1. A gratificação será concedida apenas para um período de 8 anos.
2. A transformação ou reclassificação do cargo não interrompe a contagem do prazo.
3. A concessão do benefício é automática, não havendo que o servidor abra um processo
com esta finalidade.

ATENÇÃO

Além das informações contidas nesta apostila, também está disponível no site do
servidor, o Manual de Benefícios, que agrupa os diversos benefícios, direitos e
vantagens concedidos aos servidores públicos municipais de Santos, bem como o
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos.

LEMBRETES ÚTEIS

✔

Usar diariamente o crachá de identificação;

✔

Sempre que houver alteração de seus dados cadastrais, tais como:
endereço, telefone, estado civil, inclusão de dependentes para imposto de
renda, informe ao DEGEP (sito à R. Riachuelo, 104) que possui impresso
próprio;

✔

Ter como hábito a leitura do Diário Oficial de Santos;

✔

Pagamento: 40% do salário base recebido todo dia 15 e o restante da
remuneração no dia 25;

✔

É dever do funcionário guardar sigilo sobre os assuntos da administração;

✔

A SEPEM – Seção de Perícias Médicas está localizada na Rua José Ricardo,
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40 – Telefones: 3219-1773 / 3216-1175;

✔

O DEGEP – Departamento de Gestão de Pessoas está localizado à Rua
Riachuelo, 104 - Centro. O horário de atendimento é das 9:00h às 17:00h,
de segunda à sexta-feira. Telefone: 3213-7166

Boa Sorte,

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
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