
 

* - Revoga a Resolução nº 2278/91,  

publicada em 13/12/1991. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº. 0001/96 

Secretário: Cláudio Roberto Mourão da Silveira 

 

ESTABELECE PROCEDIMENTO ADMI-

NISTRATIVO PARA DISPENSA DE 

SERVIDOR DETENTOR DE FUNÇÃO 

PÚBLICA NÃO ESTÁVEL.  

 

O Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, no uso da competência que lhe 

confere o artigo 93, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição do Estado e o disposto no artigo 5º, 

inciso IV, do Decreto nº 28.136, de 31 de maio de 1988 e artigo 20 de Decreto nº 31.930, de 15 

de outubro de 1990,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - A dispensa do detentor de função pública não estável a que se refere o artigo 20 do  

Decreto nº 31.930, de 15 de outubro de 1990, sujeita-se ao procedimento estabelecido nesta 

Resolução.  

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, na Administração Direta, nas Autarquias e nas 

Fundações Públicas, a dispensa da função pública ocorrerá a pedido ou por conveniência 

administrativa.  

 

Parágrafo I - Tratando-se de dispensa da função pública a pedido do servidor, a autoridade 

competente receberá o pedido e o encaminhará à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 

Administração, acompanhado de ofício solicitando a edição do ato, quer se trate de 

Administração Direta, quer se trate de Autarquia ou de Fundação Pública. 

 

Parágrafo II - Tratando-se de dispensa da função pública por conveniência administrativa, o 

competente ato registrará a motivação a que se refere o artigo 20, do Decreto nº 31.930 de 15 de 

outubro de 1.990. 

 

Art.3º - O ato de dispensa do servidor detentor de  função pública que apresente comportamento 

irregular, em desconformidade com as normas jurídicas pertinentes a boa conduta e o bom 

relacionamento com seus superiores hierárquicos e com os colegas de trabalho, será precedido de 

procedimento administrativo, encaminhado à Superintendência Central de Correição 

Administrativa para conhecimento da decisão e providências. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 



 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 2278/91, publicada 

em 13 de dezembro de 1991. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO, AOS 14 

DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1996. 

 

CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO DA SILVEIRA 

SECRETÁRIO 


