
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 

REF.: Processos TC/003824/2021 – Requerimento Administrativo; e 

TC/008748/2021 – Proposta de PL para consolidação e alterações na 

legislação sobre quadro de servidores do TCE-PI. 

 

I - INTRODUÇÃO 

Trata-se de Nota Técnica elaborada pelos Auditores de Controle 

Externo (ACE) do Tribunal de Contas do Estado do Piauí acerca da proposta 

de alteração da forma de cálculo e pagamento de substituições apresentada 

pelo Secretário Administrativo no Memorando n° 31/2021-SA/GAB, ínsito no 

Processo TC/003824/2021. 

No referido memorando, o Senhor Secretário Administrativo apontou a 

necessidade de corrigir a forma de cálculo e de pagamento de substituições e 

apresentou minuta de projeto de lei tratando do tema. 

Segundo alegou o Secretário, deve-se alterar o cálculo e pagamento 

das substituições em cargo em comissão e em função de confiança, para 

somente pagar os dias de efetiva substituição que excederem a 30 (trinta) dias, 

na forma do art. 39,§ 2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. 

Argumentou que o texto em vigor do Estatuto dos Servidores do Estado 

do Piauí é praticamente idêntico ao da Lei Federal n. 8.112/1990, sendo 

pertinente notar que a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal que dá a última palavra sobre interpretação de lei federal, é no sentido 

do texto acima defendido, no que apresentou a ementa de alguns julgados do 

STJ sobre a matéria. 

Em que pese o disposto nas ementas apresentadas de decisões do 

STJ, deve-se observar que no voto de diversas das decisões enumeradas, o 

Tribunal Superior se fundamentou na impossibilidade do Poder Judiciário, que 

não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob 

fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37, Súmula 339/STF) para negar 

o pedido das respectivas ações.  

Além disso, deve-se atentar que os argumentos apresentados no 

Memorando n° 31/2021-SA/GAB se restringiram à literalidade do §2º do art. 39, 

do Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, ignorando o disposto no §1º do 

mesmo artigo, bem como no restante do referido diploma legal. Ademais, não 

se observou como os órgãos da administração pública federal, inclusive o 



 
 

próprio STJ, regulamentam e estabelecem os critérios de cálculo e pagamento 

de substituições no âmbito de suas jurisdições. 

Diante disso, alerta-se que, caso seja levada adiante a alteração da 

forma de cálculo e pagamento de substituições nos moldes propostos no 

Memorando n° 31/2021-SA/GAB, corre-se o risco de se disciplinar de forma 

equivocada a substituição de funções de confiança no âmbito do TCE/PI, o que 

pode prejudicar o próprio funcionamento desta Corte de Contas. É o que se 

pretende demonstrar a seguir. 

 

II – LEI COMPLEMENTAR Nº 13/1994 (PIAUÍ) x LEI Nº 8.112/1990 

(FEDERAL) 

O próprio teor do Memorando n° 31/2021-SA/GAB evidencia que o 

texto do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, no que tange ao tema em 

análise, é atualmente idêntico ao da Lei nº 8.112/1990, conforme pode se 

observar abaixo: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 13/1994 LEI Nº 8.112/1990 
Art. 39 - Os servidores investidos em cargo 
ou função de direção ou chefia e os 
ocupantes de cargo de natureza especial 
terão substitutos indicados no regimento 
interno ou, no caso de omissão, 
previamente designados pelo dirigente 
máximo do órgão ou entidade. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 101, de 
29/04/2008)  
§ 1º - O substituto assumirá automática e 
cumulativamente, sem prejuízo do cargo 
que ocupa o exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia e do cargo de natureza 
especial nos afastamentos, impedimentos 
legais ou regulamentares do titular e na 
vacância do cargo, hipóteses em que deverá 
optar pela remuneração de um deles 
durante o respectivo período. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 101, de 
29/04/2008)  
§ 2º - O substituto fará jus à retribuição pelo 
exercício do cargo ou função de direção ou 
chefia ou de cargo em comissão, nos casos 
dos afastamentos ou impedimentos legais 
do titular, superiores a trinta dias 
consecutivos, paga na proporção dos dias de 

Art. 38 - Os servidores investidos em cargo 
ou função de direção ou chefia e os 
ocupantes de cargo de Natureza Especial 
terão substitutos indicados no regimento 
interno ou, no caso de omissão, 
previamente designados pelo dirigente 
máximo do órgão ou entidade. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1º  - O substituto assumirá automática e 
cumulativamente, sem prejuízo do cargo 
que ocupa, o exercício do cargo ou função 
de direção ou chefia e os de Natureza 
Especial, nos afastamentos, impedimentos 
legais ou regulamentares do titular e na 
vacância do cargo, hipóteses em que deverá 
optar pela remuneração de um deles 
durante o respectivo período. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 2º - O substituto fará jus à retribuição pelo 
exercício do cargo ou função de direção ou 
chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos 
casos dos afastamentos ou impedimentos 
legais do titular, superiores a trinta dias 
consecutivos, paga na proporção dos dias de 
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efetiva substituição, que excederem o 
referido período. (Redação dada pela Lei nº 
6.290, de 19/12/2012) 

efetiva substituição, que excederem o 
referido período. (Redação dada pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

 

A redação do art. 38 e respectivos parágrafos da Lei nº 8.112/1990 

foram dados pela Medida Provisória nº 1.595-14, de 1997, convertida na Lei nº 

9.527/1997. 

A Legislação piauiense atualmente é idêntica à federal, no que tange a 

matéria, conforme se demonstrou acima. Registra-se, entretanto, que antes do 

advento da Lei estadual nº 6.290, de 19/12/2012, o §2º do art. 39 do Estatuto 

dos servidores públicos estaduais trazia o seguinte texto, dado pela Lei 

Complementar nº 101/2008: 

§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função 

de direção ou chefia ou do cargo de Natureza Especial, nos casos dos 

afastamentos ou impedimentos legais do titular, igual ou superior a 

quinze dias de ininterrupta substituição, paga na proporção dos dias de 

efetiva substituição, que excederem o referido período. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 101, de 29/04/2008) 

Observa-se, portanto, que a partir do advento da Lei estadual nº 

6.290/2012, o legislador piauiense passou a adotar exatamente o mesmo 

critério vigente atualmente na legislação federal. 

 

III – DA REGULAMENTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL 

Tendo em vista que o texto do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado, no que tange ao tema em análise, é idêntico ao da Lei nº 8.112/1990, é 

de suma importância analisar como a matéria é regulamentada no âmbito 

Federal. Apresentaremos, portanto, o entendimento e a forma como se 

regulamenta a substituição no Tribunal de Contas da União, no Poder 

Executivo Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal. 

3.1. Tribunal de Contas da União 

Ao abordar as alterações promovidas pela Lei nº 9.527/1997 na 

legislação federal, no que diz respeito à substituição, o Tribunal de Contas da 

União decidiu no Acórdão nº 3275/2006 - Segunda Câmara (TC-009.381/2003-

0), que o que deixou de existir foi a substituição em cadeia, quando se tratar de 

períodos inferiores a trinta dias. Importante transcrever excerto do Relatório do 

Voto:  
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15. Em verdade, simplificando o sentido da lei para o caso em questão, 

temos o seguinte: 

- nos primeiros trinta dias de substituição, o substituto acumulará 

ambas as funções e poderá optar por uma das remunerações, ou seja, 

em regra será retribuído pela situação que lhe for mais vantajosa; 

- após os primeiros trinta dias de substituição, o substituto deixará de 

acumular as funções e receberá apenas pela função relativa ao posto 

que estiver substituindo; 

16. Na realidade – e ao nosso sentir foi essa a intenção do legislador – 

o que deixou de existir foi a substituição em cadeia, quando se 

tratar de períodos inferiores a trinta dias, em razão da acumulação 

de funções. 

17. Por fim, cumpre ressaltar que o art. 4º da Lei nº 8.112/90 veda a 

prestação de serviços gratuitos, tendo o seu inteiro teor a 

seguinte redação: ‘Art. 4º - É proibida a prestação de serviços 

gratuitos, salvo os casos previsto em lei.’  

(Grifos acrescidos) 

Nesse sentido, o TCU, por meio da Resolução TCU nº 319/2020, que 

dispõe sobre a política de gestão de pessoas no Tribunal de Contas da União, 

regulamenta a substituição de titulares de funções, nos seguintes termos: 

Art. 23. Nos primeiros trinta dias de substituição, o substituto que já 

ocupava FC ou CC acumulará as atribuições decorrentes da 

substituição com as da função na qual já era investido. 

Parágrafo único. Caso o período de substituição ultrapasse trinta dias 

ininterruptos, o substituto que já ocupava FC ou CC poderá, a partir do 

trigésimo primeiro dia, ser substituído por outro servidor na função em 

que já era investido. (...) 

Art. 26. O servidor que ocupar FC em caráter de substituição ou de 

interinidade receberá a remuneração do cargo efetivo acrescida do 

valor da FC para a qual for designado, calculada proporcionalmente 

ao período de efetiva substituição ou interinidade. 

Parágrafo único. O servidor que ocupar FC em caráter de substituição 

ou de interinidade que já estiver ocupando outra FC em caráter de 

titularidade ou de interinidade é retribuído com a remuneração da FC 

de maior nível, permanecendo com a remuneração relativa à FC 

mais antiga no caso de funções de mesmo nível. 

Art. 27. O servidor de cargo efetivo ou em comissão, ao substituir 

ocupante de CC, percebe a remuneração do cargo que ocupa, 

acrescida do valor referente à função de confiança de nível FC-3, no 

caso de substituição de Oficial de Gabinete, ou de nível FC-1, no caso 

de substituição de Assistente, proporcional ao período de efetiva 

substituição. 

Parágrafo único. O servidor ocupante de CC que exercer de forma 

cumulativa e simultânea outro CC em caráter de interinidade, deverá 

optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, 

nos termos do art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990. 

Art. 28. O servidor ocupante de FC ou de CC em caráter de 

substituição ou de interinidade que se afastar de suas atividades, por 



 
 

qualquer motivo, deve ser dispensado ou exonerado no início do 

período de afastamento, sem direito à percepção da respectiva 

remuneração relativa à substituição ou interinidade. 

(Grifos acrescidos) 

 

 

3.2. Poder Executivo Federal 

No âmbito do Poder Executivo Federal, a Nota Técnica nº 6926/2017-

MP, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, trata 

especificamente desse tema, sendo importante destacar este excerto: 

16. A redação antiga do art. 38 da lei nº 8.112/1990 não previa 

limitação no que diz respeito aos dias de substituição para fins de 

retribuição pela assunção do cargo de direção ou chefia pelo substituto. 

Assim, pelo texto anterior, o substituto faria jus à remuneração desde o 

primeiro dia da substituição. Posteriormente, a medida provisória nº 

1.59514 de 1997 estabeleceu um período de substituição superior a 30 

(trinta) dias consecutivos para que o substituto tivesse o direito ao 

pagamento pelo exercício do respectivo encargo, em não sendo o 

caso, o substituto cumularia ambas as funções sem que fosse 

remunerado para isso. Nesse sentido, o texto evidenciava a intenção 

do Poder Executivo de evitar as substituições remuneradas com 

períodos inferiores a 30 (trinta) dias.  

17. Contudo, quando da conversão da respectiva medida 

provisória, a lei n° 9.527 de 1997 trouxe um regulamento diverso, 

no qual incluiu ao §1º do art. 38 da lei 8.112/1990 a possibilidade 

de opção pelo substituto da remuneração mais vantajosa, diante 

do ônus de exercer dois cargos de forma cumulada. Em termos 

mais precisos, o Legislador dispôs de forma diferente duas 

situações: primeiramente, as substituições que ocorressem por 

um período menor que 30 dias, o substituto cumularia 

automaticamente tanto as funções do cargo que ocupa como 

também aquelas previstas no cargo a ser substituído. Nesse caso, 

o substituto terá direito a opção pela remuneração mais vantajosa 

de um dos cargos durante o respectivo período de exercício do 

encargo de cumulação; depois, nas hipóteses de substituições 

que ultrapassarem os 30 (trinta) dias, o substituto terá direito à 

remuneração pela função substituída, proporcional aos de efetiva 

substituição, sendo que em tal situação o substituto passará ao 

exercício único e exclusivo do cargo para o qual foi designado a 

substituí-lo, conforme previsão do §2º do art. 38 do Estatuto dos 

Servidores Públicos.  

18. Quer dizer, mesmo para aquelas substituições ocorridas por 

um período menor a 30 (trinta) dias, o substituto não deixará de 

receber a retribuição pelo encargo de cumular duas funções no 

serviço público. Nesse caso, cabe ao substituto escolher entre a 



 
 

remuneração do cargo de que é titular ou a remuneração do cargo 

substituído, lembrando que a substituição nos afastamentos ou 

impedimentos do titular por menos de 30 dias é cumulativa e 

automática. 

(Grifos Acrescidos) 

Neste sentido, pode se citar como exemplo de regulamentação no 

âmbito do Poder Executivo Federal a Portaria Normativa Nº 2/2018, do 

Ministério da Educação, atualmente vigente, que disciplina o pagamento 

decorrente de substituição automática e eventual da seguinte forma: 

Art. 6º A remuneração da substituição será paga a contar do primeiro 

dia de substituição, até o final do afastamento do titular. 

§ 1º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto, se ocupante 

de outro cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, 

acumulará as atribuições decorrentes da substituição com 

aquelas de que seja titular, e será retribuído com a remuneração 

que lhe for mais vantajosa. 

§ 2º Transcorridos os primeiros trinta dias, o substituto deixará de 

acumular, passando a exercer somente as atribuições inerentes à 

substituição e a perceber a remuneração correspondente. 

§ 3º Sendo o afastamento ou impedimento legal do titular superior a 

trinta dias, e em decorrência do estabelecido no § 2º, admitir-se-á a 

substituição em efeito cascata. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, 

o cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento ocupado pelo 

substituto torna-se passível de substituição por outro servidor.  

(Grifos acrescidos) 

3.3. Superior Tribunal de Justiça 

Considerando que o argumento levantado no Memorando n° 31/2021-

SA/GAB apoia-se na jurisprudência do STJ, faz-se necessário analisar como é 

regulamentada a substituição de função de confiança e de cargo em comissão 

neste órgão, o que é feito na Resolução STJ/GP nº 1 de 16 de janeiro de 2017, 

que assim dispõe: 

Art. 10. A substituição é automática nos casos de afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares do titular e na hipótese de 

vacância do cargo em comissão ou da função de confiança, 

efetuando-se o pagamento respectivo na proporção dos dias de 

efetiva substituição.  

§ 1º O afastamento decorrente de utilização de banco de horas 

somente constitui causa para a substituição eventual na hipótese de 

falta correspondente a, no mínimo, um dia de trabalho.  

§ 2º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto acumulará as 

atribuições decorrentes da substituição com as do cargo ou 

função de que seja titular e será retribuído com a remuneração 

que lhe for mais vantajosa.  



 
 

§ 3º Transcorridos os primeiros trinta dias, o substituto deixará de 

acumular as atribuições, passando a exercer somente as inerentes à 

substituição e, caso seja titular de cargo ou função gerencial, seu 

substituto o exercerá.  

§ 4º Quando se tratar de vacância de cargo em comissão, 

independentemente do período, o substituto exercerá exclusivamente 

as atribuições próprias desse cargo, com a respectiva remuneração.  

§ 5º Na hipótese de impedimento legal do substituto, as atribuições do 

titular serão avocadas pela autoridade hierarquicamente superior até a 

designação formal de substituto do servidor afastado, vedada a 

designação por período.  

§ 6º O servidor que estiver substituindo e se afastar por qualquer 

motivo não perceberá a remuneração da substituição relativa ao 

período de afastamento.  

§ 7º É vedado ao titular de qualquer unidade do Tribunal e ao seu 

substituto formalmente designado usufruir férias no mesmo período. 

(Grifos Acrescidos) 

Observa-se, portanto, que o próprio STJ regulamenta o pagamento de 

substituição de funções de confiança de modo a se garantir o pagamento 

respectivo na proporção dos dias de efetiva substituição, 

independentemente desse período ser inferior a trinta dias. O que se veda é o 

pagamento de mais de uma função em razão de substituição, ocasião na qual 

o pagamento devido no caso acúmulo de atribuições decorrentes de 

substituição será o da remuneração que for mais vantajosa ao servidor 

substituto. 

3.3. Supremo Tribunal Federal 

Por fim, observaremos como o Supremo Tribunal Federal, o Guardião 

da Constituição Federal, disciplina o pagamento devido em razão de 

substituição no seu Regulamento da Secretaria (Publicado no DJE/STF, n.234, 

p. 3-19 de 31/10/2018): 

Art. 69. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção 

ou chefia, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares 

do titular e na vacância do cargo, efetuando-se o pagamento 

respectivo na proporção dos dias de efetiva substituição.   

§ 1º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto acumulará as 

atribuições decorrentes da substituição com as do cargo ou função de 

que seja titular e será retribuído com a remuneração que lhe for mais 

vantajosa.  

§ 2º Após os primeiros trinta dias, o substituto deixará de acumular, 

passando a exercer somente as atribuições inerentes à substituição e a 

perceber a remuneração correspondente.  

§ 3º Na vacância de cargo em comissão ou função comissionada, o 

substituto, independentemente do período, exercerá 



 
 

exclusivamente as atribuições próprias desse cargo ou função, 

pelos quais será retribuído.  

Art. 70. Os servidores gozam férias anuais de 30 dias, sendo-lhes 

facultado parcela-las, conforme previsto em lei e em ato normativo 

próprio do Tribunal, observado o interesse do serviço.   

(Grifos acrescidos) 

 

O regulamento do STF traz, portanto, de forma expressa que o 

pagamento em razão da substituição se dá na proporção dos dias de efetiva 

substituição, cabendo retribuição pelo exercício das funções 

independentemente do período. 

 

 

IV – DO PROJETO DE LEI 

Foi aprovado, por meio da Resolução nº 06/2021, um projeto de lei 

para alterar a Lei nº 5.673, de 1º de agosto de 2007, que dispõe sobre o Plano 

de Cargos e Salários do Quadro Efetivo de Pessoal do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí.  

Conforme se observa na peça 1 do Processo TC/008748/2021, o 

referido projeto de lei acrescenta o art. 7º-B, que trata de substituição de 

servidor ocupante de cargo de direção ou chefia, à Lei nº 5.673/2007 da 

seguinte forma: 

Art. 7º-B. Nos casos de impedimentos ou afastamentos legais 

superiores a 15 (quinze) dias, o servidor ocupante de cargo de direção 

ou chefia será substituído com prazo determinado e não superior a 180 

(cento e oitenta) dias por servidor no período de 12 (doze) meses.  

§ 1º O substituto perceberá, além de seu vencimento, a diferença 

proporcional ao tempo de substituição, calculada como se fosse titular 

do cargo em comissão ou da função de confiança.  

§ 2º A substituição prevista no caput deste artigo depende de ato da 

administração, após a indicação do gestor. 

A redação do referido dispositivo inova em relação ao texto atualmente 

vigente do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Além disso, o texto 

proposto se restringiu a cargo, não tratando das funções, e não restou claro a 

possibilidade de substituição em períodos inferiores a quinze dias, nem a forma 

de cálculo do pagamento devido durante o período de efetiva substituição. 

 



 
 

 

V - CONCLUSÃO 

Como o próprio Memorando n° 31/2021-SA/GAB enfatiza, e restou 

demonstrado no item II desta Nota Técnica, o texto do Estatuto dos Servidores 

do Estado do Piauí, no que diz respeito à substituição de servidor investido em 

cargo ou função de direção ou chefia é idêntico ao da Lei Federal nº 

8.112/1990. Portanto, é recomendável que se aplique entendimento e 

regulamentação semelhante às adotadas pelo TCU, Poder Executivo Federal, 

STJ e STF.  

O não pagamento do valor correspondente à substituição, conforme 

proposto no referido memorando, além de configurar uma situação de 

desestímulo às substituições, como o próprio Secretário Administrativo 

asseverou, constitui enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública e 

violação ao Estatuto do Servidor Público Estadual, que, em seu art. 4º, 

determina ser proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 

previstos em lei e, no art. 56, dispõe ser devida uma gratificação pelo 

exercício de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou 

assessoramento.  

Restou demonstrando nesta Nota Técnica, que, nos termos da 

legislação federal e estadual (idênticas), o substituto assume automática e 

cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou 

função de direção ou chefia, nos afastamentos, impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na vacância do cargo, efetuando-se o pagamento 

respectivo na proporção dos dias de efetiva substituição 

independentemente do período. 

Diante do exposto, considerado que o Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí tem procurado adotar práticas do Tribunal de Contas da União, bem 

como que o texto da Lei nº 8.112/1990, no que tange ao tema em análise, é 

idêntico ao do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, entendemos não 

ser necessário e mesmo desaconselhável o envio de projeto de lei dispondo 

sobre substituição no âmbito deste TCE/Pl, na forma proposta. 

Por outro lado, entendemos que pode ser conveniente a edição de 

Resolução regulamentando a matéria, a exemplo do TCU, do Poder Executivo 

Federal, do STJ e do STF, no que apresentamos sugestão do texto em anexo, 

que guarda simetria com o adotado pelo Pretório Excelso. 

  



 
 

 

 

ANEXO I 

 

Minuta – Projeto de Resolução  

RESOLUÇÃO TCE Nº ____/2021, DE __ DE ____________ DE 2021  

 

Disciplina o procedimento de designação de 

substituição eventual dos servidores investidos em 

cargo ou função de direção ou chefia e o pagamento 

decorrente de substituição automática e eventual. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais, regimentais e, tendo em vista o disposto nos art. 39, da Lei Complementar nº 13, de 03 

de janeiro de 1994, com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 101, de 29 de abril 

de 2008, e pela Lei nº 6.290, de19 de dezembro de 2012, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento de designação de substituição 

eventual dos servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento e 

o pagamento decorrente de substituição automática e eventual, resolve: 

Art. 1º. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia terão substitutos 

indicados em regimento ou serão previamente designados pela autoridade competente. 

Art. 2º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, 

o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos afastamentos, impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na vacância do cargo, efetuando-se o pagamento respectivo na 

proporção dos dias de efetiva substituição.   

§ 1º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto acumulará as atribuições decorrentes da 

substituição com as do cargo ou função de que seja titular e será retribuído com a 

remuneração que lhe for mais vantajosa.  

§ 2º Após os primeiros trinta dias, o substituto deixará de acumular, passando a exercer 

somente as atribuições inerentes à substituição e a perceber a remuneração correspondente.  

§ 3º Na vacância de cargo em comissão ou função comissionada, o substituto, 

independentemente do período, exercerá exclusivamente as atribuições próprias desse cargo 

ou função, pelos quais será retribuído.  

Art. 3º Titulares de cargo ou função de direção ou chefia que não tenham substitutos 

previamente designados, terão seus substitutos designados mediante portaria de designação 

de substituição eventual, ato este que, impreterivelmente, deve anteceder a substituição. 
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