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DO – 18/03/2015 
 

Portaria SEOP n.º 008, de 17 de março de 2015. 

 

Altera dispositivos da 
Portaria SEOP n.º 
005/2013, que institui 
atos complementares 
alusivos ao Regime 
Adicional de Serviço (RAS) 
aos servidores da Guarda 
Civil Municipal. 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 9º 

do Decreto n.º 11.391/2013 e tendo em vista o que consta do 

processo administrativo n.º 130000677/2015, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os art. 9º e 10 da Portaria SEOP n.º 005/2013 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 9º O servidor municipal que se atrasar, faltar ao 

serviço ordinário ou ao turno adicional de serviço para o qual foi 
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escalado será suspenso do Regime Adicional de Serviço (RAS) do 

Programa Niterói Mais Segura pelo período de 1 (um) mês. 

 

§ 1º  Idêntica medida será aplicada levando-se em conta 

os antecedentes funcionais, a natureza do fato e as circunstâncias 

em que foi observado, ao servidor municipal que tiver 

irregularidade administrativa injustificada praticada durante o 

serviço ordinário ou turno adicional de serviço relatada 

circunstanciadamente em Livro de Partes Diárias. 

§ 2º O cômputo do período de 1 (um) mês de suspensão 

inicia-se automaticamente na data do horário de início do serviço 

ordinário ou turno adicional de serviço do servidor.   

§ 3º Na hipótese de relato de irregularidade 

administrativa, o cômputo do período de 1 (um) mês de suspensão 

inicia-se automaticamente na data do despacho decisório do Livro 

de Partes Diárias. 

Art. 10  O servidor municipal que se atrasar para o turno 

adicional de serviço, retardar sua chegada ao local designado ou 

tiver sua ausência injustificada no posto constatada pelo Graduado 

responsável será afastado da atividade programada, com  prejuízo 

da remuneração a que faria jus e sem prejuízo das medidas 

disciplinares cabíveis. 
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Parágrafo único A medida prevista no caput deverá ser 

alvo de relato circunstanciado em Livro de Partes Diárias.” (NR).”. 

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Niterói, em 17 de março de 2015. 

 

 

Marcus Jardim Gonçalves 
Secretário Municipal de Ordem Pública 


