
49 - ABONO DE FALTAS.
I – O abono de faltas decorrentes de ausências injustificadas ao serviço somente 
poderá ser deferido quando houver prova de erro na apuração da ausência, erro no 
lançamento da falta ou pela apresentação posterior de atestado médico emitido por 
profissional habilitado, hipóteses em que serão deferidas: (1) a restituição de valores 
eventualmente descontados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 
40.523, de 05 de fevereiro de 2020, e (2) a retificação dos registros funcionais do servidor, 
nos termos do art. 81, da lei nº 2.148/77 e do art. 27, da lei complementar nº 16/94.
II - A falta ao trabalho não justificada, além de provocar o desconto nos vencimentos 
referente ao dia da ausência, enseja a perda do repouso semanal remunerado.
III - As faltas não abonadas superiores a 08 (oito) dias provocam a perda do direito de 
férias, conforme art. 83, III, da lei complementar nº 16/94.
IV - A falta não abonada interrompe a contagem do quinquênio para fins de 
licença-prêmio, conforme art. 96, § 2º, da lei complementar nº 16/94.
V - A ausência do servidor ao trabalho no dia do plantão, ocasiona a perda do direito 
de folga, sendo registrado como falta o dia da ausência e os dias das folgas correspondentes, 
na forma do parágrafo único do art. 8º do Decreto n. 40.523, de 05 de fevereiro de 
2020.
VI - No caso de titulares da carreira do Magistério, a reposição de conteúdo das aulas 
que não foram ministradas nos dias de ausência equivale à compensação dos dias 
faltosos, desde que as ausências e reposições sejam previamente acordadas com a 
direção da unidade escolar e ocorram em dias alternativos à jornada regular, durante 
o ano letivo, pelo mesmo professor, havendo, uma vez cumpridas essas condicionantes, 
a restituição de valores eventualmente descontados, na forma do inciso I deste verbete.
VII – Os descontos salariais por faltas injustificadas independem de contraditório e 
ampla defesa. O eventual abono posterior, nos termos deste verbete, enseja a 
devolução dos valores indevidamente descontados.
VIII – O uso das oito faltas anuais deferidas pelo art. 51, inciso XII, do Estatuto dos Servidores, 
deve ser autorizado previamente pela autoridade competente, nos termos do Decreto 
n. 40.523, de 05 de fevereiro de 2020. Não é possível a conversão de faltas injustificadas 
naquelas apontadas neste artigo, devendo, para ser ilidido o desconto, ser concedido 
abono nos termos do inciso I deste verbete.
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INSTRUÇÃO 
Documentos Necessários:

a)  Ficha financeira
b)  Certidão de tempo de serviço
c)   Históricos financeiros referentes ao desconto da falta
d)  Documento que justifique as faltas (atestado médico contemporâneo à ausência)
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