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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.663, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Projeto de Lei nº 2800/2018 de autoria do Poder Executivo. 
 

Dispõe sobre alteração dos artigos 194 a 218, acréscimo dos 
artigos 218-A ao 218-V e revogação do artigo 233 da Lei nº 
1.429, de 19/11/1968, no que concerne aos procedimentos e 
ritos referentes a sindicâncias, processo administrativo 
sumário e processo administrativo disciplinar, revogação do 
Decreto nº 23.584, de 09/01/2006, e dá outras providências. 

 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 1.429, de 19/11/1968, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guarulhos, no que concerne aos procedimentos e ritos 
referentes a sindicâncias, processo administrativo sumário e processo administrativo disciplinar.  

Art. 2º Ficam alterados os artigos 194 até o 199 do Título V - Do Processo Disciplinar, 
Capítulo I - Da Sindicância, da Lei nº 1.429, de 1968, conforme segue: 

“Art. 194. Sindicância é o procedimento preparatório, sigiloso e de natureza investigatória, 
instaurado com o objetivo de apurar fatos tipificados como infração administrativa 
disciplinar ou qualquer indício de irregularidade na administração pública, quando os fatos 
não estiverem esclarecidos ou faltarem elementos indicativos de autoria, materialidade ou 
provas suficientes para autorizar a abertura de procedimento administrativo disciplinar, não 
comportando contraditório.” (NR) 

“Art. 195. São autoridades competentes para a instauração de comissão sindicante os 
titulares dos órgãos superiores municipais pertencentes à estrutura organizacional da 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Guarulhos. 

Parágrafo único. A autoridade competente instauradora da sindicância poderá, conforme o 
caso, instaurar procedimento administrativo sumário, encaminhar os autos da sindicância à 
Corregedoria do Município para análise ou sugerir seu arquivamento.” (NR) 

“Art. 196. As autoridades competentes titulares dos órgãos superiores municipais, cujos 
fatos das irregularidades apontadas no artigo 194 estiverem vinculados, determinarão a 
instauração de comissão sindicante para sua apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 
(trinta) dias para apresentar relatório final. 

Parágrafo único. O prazo fixado no caput poderá ser prorrogado, por igual período, 
mediante requerimento do presidente da comissão sindicante, desde que devidamente 
fundamentado, com antecedência, no mínimo, de 48 (quarenta e oito) horas antes do 
vencimento, devendo o ato ser publicado no diário oficial do município.” (NR) 

“Art. 197. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é 
obrigada a denunciá-la ou lhe promover a apuração imediata por meio de sindicância, por 
meio de processo administrativo sumário ou disciplinar. 
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§ 1º As denúncias e representações sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde 
que contenham a identificação, o endereço do denunciante e sejam formulados por escrito, 
confirmando sua autenticidade. 

§ 2º Quando o fato narrado não constituir evidentemente infração disciplinar, ilícito 
administrativo ou penal, a denúncia ou representação serão arquivadas por falta de objeto, 
fundamentadamente.” (NR) 

“Art. 198. A autoridade competente instauradora da sindicância designará 3 (três) servidores 
municipais para compor a comissão, indicando dentre eles seu presidente, remetendo o 
procedimento à Controladoria Geral do Município para elaboração e posterior publicação no 
diário oficial do ato administrativo de constituição da comissão sindicante.” (NR) 

“Art. 199. A comissão sindicante poderá requisitar documentos, ouvir todos os envolvidos, 
fazer diligências que julgar necessárias, bem como praticar todos os atos necessários à 
elucidação dos fatos. 

Parágrafo único. Apurados os fatos, a comissão sindicante fará relatório a ser encaminhado 
à autoridade competente, contendo: 

I - a descrição articulada dos fatos; 

II - a conduta irregular praticada; 

III - o apontamento dos indícios de autoria e materialidade; 

IV - os dispositivos legais supostamente infringidos e, se o caso, a recomendação de 
instauração de procedimento administrativo sumário ou disciplinar ou o seu arquivamento.” 
(NR) 

Art. 3º Ficam alterados os artigos 200 até o 218 do Título V - Do Processo Disciplinar, do 
Capítulo II - Do Processo Disciplinar, da Lei nº 1.429, de 1968, contendo a Seção I - Do Processo 
Administrativo Sumário, a Seção II - Do Processo Administrativo Disciplinar, a Seção III - Dos Prazos e a 
Seção IV - Dos Atos Processuais, conforme segue: 

“CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Seção I 
Do Processo Administrativo Sumário” (NR) 

“Art. 200. Aplica-se o procedimento administrativo sumário nos casos de infrações 
disciplinares com as penas de repreensão, advertência e suspensão.” (NR) 

“Art. 201. Compete às autoridades titulares dos órgãos superiores municipais pertencentes à 
estrutura organizacional da Administração Pública Direta e Indireta do Município de 
Guarulhos, instaurar o procedimento administrativo sumário, mediante termo acusatório, 
que deverá conter obrigatoriamente, a indicação da autoria, a qualificação do acusado e o 
número do registro funcional, a narração sucinta dos fatos, a descrição objetiva da conduta 
imputada, os dispositivos legais violados e as eventuais penalidades aplicáveis, bem como 
observar o princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com 
recursos a ela inerentes.” (NR) 

“Art. 202. O procedimento administrativo sumário será conduzido por uma comissão 
processante composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade 
competente, titulares de cargos ou empregos públicos, indicando dentre eles o seu 
presidente, o qual deverá ser ocupante de cargo ou emprego superior ou de mesmo nível, 
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado, podendo indicar um servidor 
para secretariar os trabalhos, ou deixar a critério do presidente da comissão processante a 
indicação, remetendo-se o procedimento à Controladoria Geral do Município para 
elaboração e posterior publicação do ato administrativo de constituição da comissão. 
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§ 1º Não poderão participar da comissão processante, cônjuge, companheiro ou 
companheira, parente do acusado até o 3º grau, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, ou servidor que tenha participado em procedimento administrativo investigatório. 

§ 2º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos, podendo ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante requerimento devidamente fundamentado 
pelo presidente, com antecedência, no mínimo, de 48 (quarenta e oito) horas antes do 
vencimento, devendo o ato ser publicado no diário oficial do município. 

§ 3º Outras prorrogações somente serão autorizadas em caráter excepcional e mediante 
anuência do Corregedor do Município. 

§ 4º A execução da pena de advertência, repreensão ou suspensão deverá ser aplicada pela 
autoridade competente instauradora da comissão. 

§ 5º Da decisão proferida em processo administrativo sumário caberá recurso hierárquico 
apenas para o Corregedor do Município, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação do 
acusado ou do seu defensor constituído nos autos.” (NR) 

“Art. 203. A autoridade instauradora do procedimento poderá, de maneira fundamentada e 
como medida preventiva, determinar o afastamento do servidor do exercício de suas 
funções ou atribuições em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, desde que 
justificado, cessando seus efeitos ainda que não concluído o processo.” (NR) 

“Art. 204. O presidente da comissão processante observará os seguintes procedimentos: 

I - recebido os autos devidamente autuado, iniciará a apuração sumária, dentro de 3 (três) 
dias; 

II - iniciar o procedimento com a juntada de toda a documentação relacionada com o fato a 
ser apurado, bem como a cópia do prontuário do acusado, procedendo, a qualquer tempo, 
as diligências que julgar convenientes ao esclarecimento dos fatos, podendo recorrer a 
técnicos e peritos; 

III - promover a citação do acusado para apresentar defesa prévia em 3 (três) dias, por meio 
de advogado devidamente constituído, arrolar testemunhas, no máximo de 3 (três) e indicar 
as provas que pretende produzir, bem como solicitar diligências e perícias, sob pena de 
preclusão e revelia; 

IV - o acusado terá direito de acompanhar pessoalmente ou por seu defensor todos os atos 
e termos do processo bem como produzir as provas legalmente permitidas, cabendo a 
comissão indeferir as inúteis em relação ao objeto do processo e as meramente 
protelatórias; 

V - achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido será citado por edital, publicado 
por 3 (três) vezes no diário oficial do município, para no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
última publicação, apresentar defesa; 

VI - dar-se-á defensor dativo na pessoa de advogado devidamente constituído para 
defender o acusado revel; 

VII - convocar os servidores municipais e convidar as pessoas não pertencentes à 
Administração para prestarem esclarecimentos; 

VIII - fazer as perguntas às testemunhas e ao acusado, dando oportunidade aos demais 
membros e após, à defesa para fazer reperguntas, indeferindo, fundamentadamente, as que 
forem impertinentes, protelatórias, vexatórias ou quando o objeto for ilícito e sem interesse 
para o esclarecimento dos fatos; 
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IX - se a pessoa ouvida for analfabeta ou não puder assinar sua declaração, solicitará que 
alguém a faça por ela, perante duas testemunhas, depois de lida; 

X - tomadas as declarações e restando dúvidas, ordenará diligências que entender 
necessárias a apuração dos fatos, inclusive, tomada de novos depoimentos, acareações, 
juntadas de documentos e exames periciais; 

XI - o defensor do acusado poderá assistir o interrogatório, bem como à inquirição de 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, 
reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão; 

XII - concluída a instrução probatória, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
que poderá silenciar-se, caso em que a recusa constará no termo; 

XIII - quando o acusado se recusar a assinar as suas declarações, lavrar-se-á termo de recusa 
que será assinado por duas testemunhas; 

XIV - encerrada a instrução processual, o acusado será intimado pessoalmente ou por meio 
de seu advogado para apresentar defesa final no prazo de 5 (cinco) dias; 

XV - apresentada a defesa final ou não, a comissão processante deverá elaborar relatório 
conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias; 

XVI - o relatório conclusivo deverá conter: 

a) qualificação do acusado; 

b) resumo dos fatos; 

c) provas produzidas; 

d) resumo da defesa; 

e) fundamento e sua parte dispositiva; 

f) sugestão da pena a ser aplicada, bem como os dispositivos legais violados; e,  

g) recomendação para expedição de ofício ao Ministério Público, bem como eventuais 
medidas administrativas ou de gestão, se o caso; 

XVII - conceder vistas dos autos ao acusado pelo senhor presidente da comissão em local a 
ser designado ou cópia digitalizada dos autos em mídia; 

XVIII - elaborar o termo de encerramento dos trabalhos atinentes ao feito e remeter os 
autos a autoridade competente.” (NR) 

“Art. 205. A autoridade instauradora observará os seguintes procedimentos: 

I - recebido o relatório final proferirá, de maneira fundamentada, decisão em 5 (cinco) dias, 
podendo acolhê-lo na íntegra ou em parte, rejeitá-lo ou devolvê-lo à comissão para sanar 
irregularidades apontadas; 

II - intimar o acusado ou seu defensor da decisão, podendo ser interposto recurso 
hierárquico para o Corregedor do Município no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
intimação; 

III - após proferir decisão fundamentada, encaminhará os autos à Corregedoria do 
Município para controle e averiguação de eventuais ilegalidades, com prazo de retorno em 5 
(cinco) dias para saneamento e/ou continuidade do procedimento; 

IV - devolvido os autos, após transitado em julgado a decisão administrativa, a autoridade 
instauradora procederá à execução da pena aplicada.” (NR) 

“Seção II 
Do Processo Administrativo Disciplinar” (NR) 
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“Art. 206. Aplica-se o procedimento administrativo disciplinar nos casos de demissão e de 
cassação de aposentadoria e de disponibilidade.” (NR) 

“Art. 207. Compete ao Controlador Geral do Município instaurar o processo administrativo 
disciplinar, mediante termo acusatório, que deverá conter a indicação da autoria, a 
qualificação do acusado, o número de seu registro funcional, a narração dos fatos, a 
descrição objetiva da conduta, os dispositivos legais violados e as penas cominadas, bem 
como observar o princípio da ampla defesa e do contraditório, com recursos a ela 
inerentes.” (NR) 

“Art. 208. O processo administrativo disciplinar será conduzido por uma comissão 
processante composta por 3 (três) servidores estáveis, cuja presidência será exercida 
exclusivamente por Procurador Municipal de carreira indicado através de critérios objetivos 
pelo Procurador Geral do Município, em relação nominal enviada à Controladoria Geral do 
Município, e os demais membros da comissão processante, serão designados pelo senhor 
Controlador Geral que: 

I - poderá indicar um servidor para secretariar os trabalhos ou deixar a critério do 
presidente da comissão processante; 

II - providenciará a elaboração e a publicação do ato administrativo de constituição da 
comissão processante. 

§ 1º Não poderá participar do processo administrativo disciplinar cônjuge, companheiro ou 
companheira, parente do acusado até o 3º grau, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, ou servidor que tenha participado em procedimento administrativo investigatório. 

§ 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para concluir os trabalhos, podendo ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante requerimento fundamentado pelo 
presidente, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do vencimento, devendo o ato ser 
publicado no diário oficial do município. 

§ 3º Outras prorrogações, desde que fundamentadas, somente serão autorizadas em caráter 
excepcional pelo Controlador Geral do Município.” (NR) 

“Art. 209. O presidente da comissão processante observará os seguintes procedimentos: 

I - recebido os autos devidamente autuado, iniciará a apuração dentro de 3 (três) dias; 

II - iniciar o procedimento com a juntada de toda a documentação relacionada com o fato a 
ser apurado bem como a cópia do prontuário do acusado, procedendo, a qualquer tempo, as 
diligências que julgar convenientes ao esclarecimento dos fatos, podendo recorrer a técnicos 
e peritos; 

III - promover a citação do acusado para apresentar defesa prévia em 5 (cinco) dias, por 
meio de advogado devidamente constituído, arrolar testemunhas, no máximo de 5 (cinco) e 
indicar as provas que pretende produzir, bem como solicitar diligências e perícias, sob pena 
de preclusão e revelia; 

IV - o acusado terá direito de acompanhar pessoalmente e/ou por seu defensor todos os 
atos e termos do processo bem como produzir as provas legalmente permitidas, cabendo a 
comissão indeferir as inúteis em relação ao objeto do processo e as meramente 
protelatórias; 

V - achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido será citado por edital, publicado 
por 3 (três) vezes no diário oficial do município, para no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
última publicação, apresentar defesa; 

VI - dar-se-á defensor dativo na pessoa de advogado devidamente constituído para 
defender o acusado revel; 
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VII - convocar os servidores municipais e convidar as pessoas não pertencentes à 
Administração para prestarem esclarecimentos; 

VIII - fazer as perguntas às testemunhas e ao acusado, dando oportunidade aos demais 
membros e após, à defesa para fazer reperguntas, indeferindo, fundamentadamente, as que 
forem impertinentes, protelatórias ou quando o objeto for ilícito e sem interesse para o 
esclarecimento dos fatos; 

IX - se a pessoa ouvida for analfabeta ou não puder assinar sua declaração, solicitará que 
alguém a faça por ela, perante duas testemunhas, depois de lida; 

X - tomadas as declarações e restando dúvidas, ordenará diligências que entender 
necessárias a apuração dos fatos, inclusive, tomada de novos depoimentos, acareações, 
juntadas de documentos e exames periciais; 

XI - o defensor do acusado poderá assistir o interrogatório, bem como à inquirição de 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, 
reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão; 

XII - concluída a instrução probatória, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
que poderá silenciar-se, caso em que a recusa constará no termo; 

XIII - quando o acusado se recusar a assinar as suas declarações lavrar-se-á termo de recusa 
que será assinado por duas testemunhas; 

XIV - encerrada a instrução processual, o acusado será intimado pessoalmente ou por meio 
de seu advogado para apresentar defesa final no prazo de 10 (dez) dias; 

XV - apresentada a defesa final ou não, a comissão processante deverá elaborar relatório 
conclusivo no prazo de 10 (dez) dias e havendo dois ou mais acusados o prazo será comum; 

XVI - o relatório conclusivo deverá conter: 

a) qualificação do acusado; 

b) resumo dos fatos; 

c) provas produzidas; 

d) resumo da defesa; 

e) fundamentação e sua parte dispositiva; 

f) sugestão da pena a ser aplicada, bem como os dispositivos legais violados; e,  

g) eventuais recomendações de medidas administrativas ou de gestão, se o caso; 

XVII - conceder vistas ao acusado dos autos em local designado pelo presidente da 
comissão processante ou cópia digitalizada em mídia; 

XVIII - elaborar o termo de encerramento dos trabalhos atinentes ao feito e remeter os 
autos a autoridade instauradora. 

Parágrafo único. No procedimento sumário e no procedimento administrativo disciplinar, os 
incidentes processuais e as preliminares serão apreciados e dirimidos no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, pela comissão processante, contados da juntada da respectiva arguição nos 
autos.” (NR) 

“Art. 210. A autoridade instauradora observará os seguintes procedimentos: 

I - recebido o relatório final, proferirá, de maneira fundamentada, decisão em 10 (dez) dias, 
podendo acolhê-lo na íntegra ou em parte, rejeitá-lo ou devolvê-lo à comissão para sanar 
irregularidades apontadas; 
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II - após proferir decisão fundamentada, encaminhará os autos no prazo de 10 (dez) dias ao 
senhor Prefeito para julgamento. 

Parágrafo único. Quando verificado indícios de crime, a autoridade instauradora 
encaminhará ofício ao Ministério Público com cópia dos autos.” (NR) 

“Art. 211. O Prefeito proferirá o julgamento no prazo de 20 (vinte) dias, salvo se baixar os 
autos em diligência, quando se renovará o prazo de conclusão. 

Parágrafo único. Do julgamento mencionado no caput caberá recurso ao próprio Chefe do 
Executivo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação no diário oficial do município.” 
(NR) 

“Art. 212. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração 
da irregularidade, a autoridade instauradora do procedimento poderá, de maneira 
fundamentada, determinar o afastamento do exercício de suas atribuições ou funções, em 
até 60 (sessenta) dias sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, devidamente 
fundamentado, cessando seus efeitos ainda que não concluído o processo.” (NR) 

“Art. 213. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser 
exonerado ou solicitar demissão “a pedido”, após o julgamento do processo e o 
cumprimento da penalidade, se for o caso.” (NR) 

“Seção III 
Dos Prazos” (NR) 

“Art. 214. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos excluindo o dia do 
começo e incluindo o do vencimento.  

Parágrafo único. O prazo contar-se-á da intimação do acusado.” (NR) 

“Art. 215. O acusado ou seu defensor poderá ser notificado ou intimado, sempre que 
possível por meio eletrônico, com 2 (dois) dias úteis de antecedência para participar de 
todos os atos e diligências do processo.” (NR) 

“Seção IV 
Dos Atos Processuais” (NR) 

“Art. 216. Os atos processuais serão reduzidos a termo. 

Parágrafo único. Iniciada a prática do ato processual, este deverá prosseguir além do horário 
de expediente até a sua conclusão.” (NR) 

“Art. 217. As petições deverão ser protocoladas junto à comissão processante, nos dias 
úteis, das 08h00 às 17h00.” (NR) 

“Art. 218. Os atos processuais serão praticados no local designado pela comissão 
processante.” (NR) 

Art. 4º O Capítulo III - Da Prisão Administrativa, do Título V - Do Processo Disciplinar, da Lei 
nº 1.429, de 1968, fica alterado para Capítulo III - Do Procedimento Sindicante, Sumário e Disciplinar, 
contendo a Seção I - Das Disposições Preliminares e a Seção II - Das Provas. 

Art. 5º Ficam acrescidos à Seção I - Das Disposições Preliminares, do Capítulo III - Do 
Procedimento Sindicante, Sumário e Disciplinar, do Título V, da Lei nº 1.429, de 1968, os artigos 218-A 
ao 218-F, conforme segue: 

“CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO SINDICANTE, SUMÁRIO E DISCIPLINAR 

Seção I 
Das Disposições Preliminares” (NR) 
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“Art. 218-A. O procedimento sindicante, sumário e administrativo disciplinar a que se refere 
esta Lei, se aplicam aos servidores regidos pelo presente Estatuto e serão aplicados supletiva 
e subsidiariamente aos servidores públicos regidos pela CLT. 

Parágrafo único. Excetuam-se aos servidores regidos pela CLT os procedimentos referentes 
à cassação de aposentadoria e disponibilidade, previstos no artigo 206 desta Lei.” (NR) 

“Art. 218-B. Os membros e secretário nomeados em comissão processante ficam 
dispensados do serviço na repartição durante o tempo que for necessário até a conclusão 
dos trabalhos desenvolvidos na sindicância, no processo sumário e no processo 
administrativo disciplinar.” (NR) 

“Art. 218-C. A comissão exercerá suas atividades com independência e impessoalidade, 
assegurando o sigilo necessário do fato ou pelo interesse da administração. 

Parágrafo único. As reuniões da comissão e as audiências terão caráter reservado.” (NR) 

“Art. 218-D. A conclusão dos trabalhos fora do prazo não implica na nulidade ou qualquer 
vício do procedimento administrativo, importando em responsabilidade de quem lhe der 
causa, em caso de dolo ou culpa.” (NR) 

“Art. 218-E. Ao elaborar o relatório final, verificando que a tipificação não corresponde aos 
fatos narrados no termo acusatório, a comissão poderá apontar a sua correta definição 
jurídica, desde que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.” (NR) 

“Art. 218-F. Quando forem atribuídos novos fatos, deles será citado o acusado, reabrindo-
lhe o prazo para produção de prova.” (NR) 

Art. 6º Ficam acrescidos à Seção II - Das Provas, do Capítulo III - Do Procedimento Sindicante, 
Sumário e Disciplinar, do Título V, da Lei nº 1.429, de 1968, os artigos 218-G ao 218-V, conforme segue: 

“Seção II 
Das Provas” (NR) 

“Art. 218-G. Todos os meios de prova admitidos em direito são hábeis para demonstrar a 
veracidade dos fatos.” (NR) 

“Art. 218-H. O presidente da comissão processante poderá indeferir mediante despacho 
fundamentado as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.” (NR) 

“Subseção I 
Das Provas Documentais” (NR) 

“Art. 218-I. Admite-se como prova as declarações constantes de documento particular, 
assinado pelo declarante, bem como depoimentos nas apurações preliminares e 
sindicâncias, que comprovadamente, não puderem ser reproduzidos.” (NR) 

“Art. 218-J. As provas documentais serão consideradas aptas para produção dos efeitos nos 
procedimentos disciplinares, desde que sejam originais ou se reproduzida em cópias tenham 
sua autenticidade atestada por servidor público ou pelo órgão competente.” (NR) 

“Art. 218-K. Caberá à parte que impugnar a prova, produzir a perícia necessária à 
comprovação do alegado.” (NR) 

“Subseção II 
Das Provas Testemunhais” (NR) 

“Art. 218-L. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo 
presidente da comissão processante: 

I - se os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram provados por 
documentos ou confissão da parte; 

II - quando só puderem ser provados por documentos ou perícias.” (NR) 
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“Art. 218-M. Caberá ao presidente da comissão processante compromissar a testemunha e 
adverti-la de que se não disser a verdade do que souber a respeito do que lhe for 
perguntado, poderá incorrer no crime de falso testemunho previsto no Código Penal.” (NR) 

“Art. 218-N. Antes de iniciar-se o depoimento a testemunha será qualificada, devendo ser 
indicado o seu nome, número do documento, endereço, profissão, e se servidor público, 
indicar ainda o cargo, emprego ou função e número de seu prontuário. 

Parágrafo único. As partes poderão contraditar a testemunha devendo o presidente da 
comissão processante consignar a contradita, a arguição e a resposta, cabendo-lhe negar o 
compromisso, no caso da testemunha tratar-se de: 

I - ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, companheiro(a) ou irmão(ã) do 
acusado, porém, a critério do presidente da comissão processante poderá ouvi-la como 
informante; 

II - pessoa que em razão de sua função, ofício ou profissão deva guardar sigilo ou segredo; 

III - pessoa com deficiência mental; 

IV - pessoa menor de quatorze anos.” (NR) 

“Art. 218-O. O depoimento da testemunha será colhido oralmente, sendo vedada qualquer 
hipótese ou modalidade de testemunho por escrito, sendo permitida a consulta a pequenas 
anotações.” (NR) 

“Art. 218-P. As testemunhas serão inquiridas separadamente, de forma que uma não ouça o 
depoimento da outra.” (NR) 

“Art. 218-Q. As testemunhas serão inquiridas primeiramente pela comissão processante e 
após pela defesa do acusado.” (NR) 

“Art. 218-R. O depoimento depois de lavrado será rubricado e subscrito pelos membros da 
comissão processante, pela testemunha, pelo acusado se presente e por seu advogado se 
constituído.” (NR) 

“Art. 218-S. O presidente da comissão processante poderá indeferir motivadamente 
perguntas deduzidas pela defesa, transcrevendo a justificativa no termo de audiência.” (NR) 

“Art. 218-T. Na hipótese do presidente da comissão processante verificar que a presença do 
acusado poderá causar constrangimento à testemunha, de forma a prejudicar a tomada do 
depoimento, determinará a retirada do acusado da sala de audiência, prosseguindo na 
inquirição, com a presença de seu advogado, caso tenha sido constituído.” (NR) 

“Subseção III 
Das Provas Periciais” (NR) 

“Art. 218-U. A prova pericial consistirá em exames, vistorias, inspeções e avaliações. 

Parágrafo único. Será indeferida a prova pericial pelo presidente da comissão processante, 
quando: 

I - a prova do fato não depender de conhecimento técnico; 

II - for desnecessária em vista das provas produzidas ou em função do objeto quando não 
for justificada sua realização; 

III - a verificação for incompatível ou impraticável.” (NR) 

“Art. 218-V. Aos casos omissos na presente Lei serão aplicadas supletiva e subsidiariamente 
as disposições do Código de Processo Civil.” (NR) 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial: 

I - o artigo 233 da Lei nº 1.429, de 19/11/1968; e 
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II - o Decreto nº 23.584, de 09/01/2006. 

Art. 8º Em virtude do disposto no inciso II do artigo 7º desta Lei, as sindicâncias e os 
procedimentos administrativos disciplinares, porventura em andamento, passarão a obedecer as regras 
previstas e estabelecidas na Lei nº 1.429, de 1968, com as alterações editadas por esta Lei, devendo ser 
observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 03 de dezembro de 2018. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito  
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