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D E C R E T O 

Nº 7223/2018 

 

“Regulamenta o artigo 152 da LC nº 146/2011 no 

âmbito da Guarda Civil Municipal, dispondo sobre 

gratificação por produtividade”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião no exercício de suas atribuições 

legais que lhe confere o artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a legislação 

vigente, em especial a Lei Complementar nº 146/2011, 

CONSIDERANDO o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a Lei Complementar 

nº146/2011, que em seu artigo 152 dispõe:  

“Art. 152 - Poderá ser instituída gratificação aos 
servidores por produtividade, devendo a matéria ser 
disciplina por norma específica. 

Parágrafo único: as hipóteses e condições para 
pagamento da gratificação de que trata este artigo serão 
disciplinadas em regulamento”. 

 

CONSIDERANDO que os Guardas Civis Municipais apresentam dedicação ao Município e 

aos seus Cidadãos, garantindo a ordem, a segurança e a defesa incondicional dos direitos humanos, 

raros são os momentos em que estes servidores são reconhecidos por atitudes de coragem e bravura, 

e que pela peculiaridade do serviço são constantemente expostos a situações de estresse, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica instituída a gratificação por produtividade denominada “dispensa-flagrante” aos 

servidores que exercem as funções de Guarda Civil Municipal, sendo concedido ao servidor folga 

abonada por produtividade.  

§1º - A gratificação instituída no “caput” deste artigo poderá ser concedida aos servidores que 

preencherem os seguintes requisitos: 

a) Evita um delito em flagrante; 

b) Captura um procurado pela Justiça; 
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§2º- Fica o Comando da Guarda Civil Municipal responsável pela análise do fato, deliberando 

pela concessão da dispensa devidamente fundamentada, depois de visado o boletim de ocorrência da 

Polícia Civil Estadual 

§3º - Ao servidor será concedida, folga abonada, de 01 (um) dia de serviço por ocorrência, 

para serem gozadas dentro dos 12 (doze) meses subsequentes ao Boletim de Ocorrência lavrado na 

Polícia Civil, independente das demais regulamentadas no Estatuto dos Servidores. 

I – A gratificação será devida até 2 agentes por ocorrência; 

§4º - Não será concedida a gratificação ao servidor que: 

I – nos três meses que antecedem o benefício houver recebido pena de advertência; 

II – nos seis meses que antecedem o benefício houver recebido pena de suspensão; 

III – nos 30 (trinta) dias anteriores a ocorrência apresentar faltas, justificadas ou não, 

excetuando-se o disposto no artigo 119 da LC 146/2011. 

§5º - As folgas serão agendadas pelo Comando da Instituição e informadas ao Departamento 

Administrativo. E aos servidores com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião,13 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


