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DECRETO Nº 2.820, 

DE 12 DE AGOSTO DE 2020.  

 

DISPÕE SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO REGIME 

JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

COMISSIONADOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGUAPE VINCULADOS AO 

MUNICÍPIO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO PARA O REGIME 

ESTATUTÁRIO, A SER REGIDO PELA LEI 

ESTADUAL 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais.  

Considerando que na ADI n. 2198467-66.2015.8.26.0000 o colendo Órgão 

Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou, em 27 de janeiro de 

2016, inconstitucional a eleição do regime jurídico único pela Lei municipal n. 1.733, de 29 

de outubro de 2003, notadamente no ponto em que definiu o regime celetista para reger o 

vínculo dos servidores públicos comissionados, considerados como os agentes públicos 

nomeados livremente pelo Chefe do Poder Executivo, independentemente de aprovação 

prévia em concurso público, e demitidos “ad nutum”, sem necessidade de apuração de falta 

em processo administrativo disciplinar.  

Considerando que na ADI n. 2244125-74.2019.8.26.0000 o colendo Órgão 

Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 29 de julho de 2020, 

por maioria de votos, reforçou o entendimento anterior e declarou nulo parcialmente sem 

redução de texto o “caput” do art. 2º da Lei municipal n. 1.733, de 29 de outubro de 2003, 
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para excluir do âmbito de aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho os servidores 

comissionados da Prefeitura Municipal de Iguape. 

Considerando que, dessa forma, impõe-se harmonizar a legislação municipal 

à interpretação constitucional que lhe deu o Poder Judiciário, até porque a declaração de 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, utilizada no julgamento da ADI n. 

2244125-74.2019.8.26.0000 pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

consiste em “mecanismo para atingir-se uma interpretação conforme a Constituição e, dessa 

forma, preservar-se a constitucionalidade da lei ou do ato normativo, excluindo-se algumas 

de suas interpretações possíveis” (cf. Alexandre de Moraes. Direito Constitucional. 32 ed. 

rev. e atual até a EC n. 91, de 18 de fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016, p. 806). 

Considerando que o Projeto de Lei Complementar municipal n. 13, de 29 de 

maio de 2020, que dispõe sobre o Estatuto dos Agentes Públicos do Município de Iguape, 

encaminhado para ao Poder Legislativo municipal, aguarda melhor momento para ser 

deliberado, visto que o quórum para sua aprovação depende da solução a ser dada pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo ao pedido de declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas no “caput” do art. 51 e seus incisos I, II, III, IV e V da Lei Orgânica do 

Município de Iguape e do art. 211 e dos §§ 4º e 5º do art. 212 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Iguape, formulado na ADI 2130690-88.2020.8.26.0000, pelo Chefe 

do Poder Executivo de Iguape. 

Considerando que, enquanto não exsurgir no ordenamento jurídico municipal 

lei cuidando do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o princípio da simetria das 

formas, adotado pelo modelo federativo brasileiro, permite que a Prefeitura Municipal de 

Iguape utilize a Lei estadual 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado, como norma de regência do vínculo dos 

servidores públicos municipais comissionados com a Administração Pública municipal; 

Considerando que a alínea “a” do inciso VI do art. 84 da Constituição Federal 

outorga poderes para o Chefe do Poder Executivo municipal dispor, mediante decreto, sobre, 
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organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de 

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;  

D E C R E T A: 

Art. 1º - Os servidores públicos comissionados da Prefeitura Municipal de Iguape terão seus 

vínculos funcionais com a Administração Pública municipal regidos pela Lei estadual 

10.261, de 28 de outubro de 1968, a partir da vigência deste decreto. 

Art. 2º - Não se aplicam aos servidores públicos comissionados os arts. 108 a 180, art. 181, 

IX, arts. 209 a 214, arts. 217 a 238 todos da Lei estadual 10.261, de 28 de outubro de 1968.  

Art. 3º - Ao servidor público comissionado serão assegurados todos os direitos trabalhistas 

e sociais previstos na Constituição Federal, desde que compatíveis com o respectivo cargo 

público que exerça.  

Art. 4º - O servidor público comissionado continuará vinculado ao regime geral de 

previdência social. 

Art. 5º - A Divisão de Recursos Humanos adotará providências para cessar imediatamente o 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, instituído e regulado 

pela Lei federal 8.036, de 11 de maio de 1990, em favor dos servidores públicos 

comissionados mencionados no art. 1º deste decreto, além de providenciar as anotações 

pertinentes.  

Parágrafo único – O Departamento de Negócios Jurídicos do Município dará ciência deste 

decreto à Caixa Econômica Federal – CEF, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

ao Ministério do Trabalho e outros órgãos de controle externo que entenda pertinente.  

Art. 6º - A transposição de regime jurídico prevista neste decreto não configura rompimento 

de vínculo dos servidores públicos comissionados com a Prefeitura do Municipal de Iguape.    

Art. 7º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
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Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 

 


