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INTRODUÇÃO 

 
A obrigatoriedade da manutenção de Sistema de Controle Interno na 

Administração Pública foi estabelecida pela Constituição Federal de 1967 e 
confirmada pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 70 e 74. 

A implantação deste sistema nos estados e municípios brasileiros vem 
ocorrendo de forma gradual. 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como  Lei 
de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 54, que dispõe sobre o  Relatório de 
Gestão Fiscal, a obrigatoriedade da assinatura, naquele relatório, dos responsáveis 
pelo Sistema de Controle Interno. 

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno foi instituído no 
âmbito do Poder Executivo sob a forma de sistema administrativo no ano de 2005, por 
meio da Lei Complementar nº 284. 

Atualmente, a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, no capítulo 
que trata da ação governamental de controle administrativo da Administração  Pública 
estadual, artigo 22, estabelece que o controle será exercido em todos os níveis, 
órgãos e entidades, compreendendo particularmente, pela chefia imediata, a 
execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à 
atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e, pelos órgãos 
de cada sistema, a observância das normas gerais que regulam o exercício das 
atividades administrativas. 

Estabelece ainda, no parágrafo único do artigo 22, que o controle da aplicação 
do dinheiro público, a fiscalização e supervisão dos Fundos Estaduais e a guarda dos 
bens do Estado serão feitos pelos órgãos dos Sistemas de Administração Financeira, 
de Controle Interno e de Gestão Patrimonial. 

Extrai-se, portanto, que a amplitude do controle não se restringe a aspectos 
contábeis ou financeiros, mas alcança toda a atividade administrativa, e, de forma 
especial, a detectar eventuais riscos que possam prejudicar o cumprimento das metas 
físicas dos programas de governo e a consecução dos objetivos institucionais do 
órgão ou entidade. 

Faz-se necessária uma releitura do objeto do controle, pela interpretação das 
normas anteriormente expostas, destituindo-o do enfoque apenas burocrático, para 
uma atuação mais ampla, que se relaciona com aspectos de eficiência e de 
efetividade. Ao Estado cabe importante papel na consecução do bem comum, no 
atendimento ao cidadão, e o controle interno pode contribuir para sua concretização. 
A Diretoria de Auditoria Geral - DIAG da Secretaria de Estado da Fazenda   - 
SEF, núcleo técnico do Sistema de Controle Interno, no cumprimento de suas 
competências de orientação, padronização, racionalização e normatização das 
atividades de controle interno e, buscando a promoção da cultura de ações 
preventivas no que tange ao controle dos recursos públicos do Estado, elaborou o 
Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. 

O Guia foi desenvolvido atendendo as normas legais acerca dos assuntos 
tratados, aos princípios constitucionais orientadores da Administração Pública 
previstos no artigo 37 da Constituição Federal, aos princípios de controle interno 
oferecidos pela doutrina e ainda, a experiência de outros órgãos de controle interno 
do país. Reúne os procedimentos básicos de controle interno, objetivando, 
precipuamente, dotar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual de 
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diretrizes e ferramentas, a fim de aprimorarem seus controles e melhor executarem 
suas atividades. 

Este Guia não substitui as Informações, Orientações Técnicas, Manuais, 
Perguntas e Respostas ou outros documentos orientativos já publicados no site da 
DIAG ou nos sites dos demais órgãos centrais dos sistemas administrativos do 
Estado, ao contrário,   utiliza-se   dos   referidos    documentos,    por    meio de links 
automáticos quando oportuno. 

O Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno será disponibilizado 
unicamente em meio eletrônico, no endereço www.sef.sc.gov.br/auditoria. 
Desaconselham-se as impressões, tendo em vista que os assuntos estarão sendo 
frequentemente revistos e alterados, colaborando assim com o uso racional dos 
recursos materiais e com o meio ambiente. 

A atuação preventiva do controle interno e a educação continuada são os 
grandes alicerces para a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria dos 
processos decisórios, da condução das atividades, e, principalmente, da consecução 
dos objetivos finalísticos da Administração Pública. 

Ao disponibilizar o Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno, a 
Diretoria de Auditoria Geral pretende contribuir para a internalização e sedimentação 
dos princípios da Administração Pública, despertando os gestores e servidores para 
a importância de controles internos eficazes, eficientes e efetivos, criando uma cultura 
de responsabilidade mútua na consolidação de uma gestão eficaz. 

Cada tema abordado apresenta a legislação vigente e Lista de 
Procedimentos, a qual deverá constituir em material de apoio ao servidor que executa 
a respectiva rotina. 

Os procedimentos de controle interno relacionados às atividades de 
contabilidade não foram contemplados neste Guia, uma vez que constam das 
competências da Diretoria de Contabilidade Geral - DCOG, que o faz por meio de 
manuais, orientações e capacitações específicas, em especial as que se relacionam 
com o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF. 

É de suma importância ressaltar que o Guia de Procedimentos Básicos de 
Controle Interno estará em constante aperfeiçoamento, contando com o envolvimento 
e a contribuição de todos os servidores. 

As críticas e sugestões ao manual referente a atos de pessoal, tendo em vista 
que a legislação na área de pessoal está em constante atualização, poderão ser 
encaminhadas para Sérgio Augusto Michalczuk (GAPES/SEF) - e-mail 
smichalczuk@sef.sc.gov.br. 

http://www.sef.sc.gov.br/auditoria
mailto:smichalczuk@sef.sc.gov.br
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1. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - 
SAGRH 

 
 

O modelo de gestão e da estrutura organizacional da Administração Pública 
Estadual, estabelecido pela Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, prevê 
que “as atividades administrativas comuns a todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual serão desenvolvidas e executadas sob a forma de 
sistemas.”(art. 29). 

Dentre tais sistemas, arrolados no artigo 30, encontra-se, além do Sistema de 
Controle Interno (inciso II), o Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas (inciso 
VI), o qual é regulamentado pelo Decreto 1.181/08 e composto pelos seguintes órgãos 
(art. 8º, Decreto 1.181/08): 

I - central: representado pela Secretaria de Estado da Administração - SEA e 
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - DGDP; 

II - normativo: representado pela Diretoria de Gestão de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas - DGDP da Secretaria de Estado da Administração - 
SEA; 

III - setorial central: representado pelas Gerências de Gestão de Pessoas ou 
equivalentes das Secretarias de Estado, com sede no município de Florianópolis; 

IV - setorial regional: representado pelas Gerências de Gestão de Pessoas ou 
equivalentes das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional - SDR’s; 

V - seccional: representado pelas Gerências de Gestão de Pessoas ou 
equivalentes das autarquias e fundações; 

VI - unidade administrativa descentralizada: representada pelas unidades 
administrativas regionais ou locais pertencentes às Secretarias de Estado, autarquias 
ou fundações, responsável pela execução e operacionalização de competências da 
área de gestão de pessoas delegada pelo órgão setorial ou seccional. 

Conforme o organograma acima, cabe à Secretaria de Estado da 
Administração - SEA, na condição de órgão central e normativo do SAGRH1: 
normatização, coordenação, orientação, supervisão, regulação, controle e fiscalização 
da gestão estadual de Recursos Humanos, consoante as competências arroladas no 
artigo 15 do Decreto 1.181/08. 

No uso de tais atribuições, a SEA, por intermédio da Diretoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas - DGDP, edita Instruções Normativas e Orientações 
Técnicas para regulamentar as rotinas e procedimentos a serem adotados pelos 
Órgãos Setoriais e Seccionais deste Sistema. Nesse mesmo sentido, a SEA/DGDP 
fornece manuais e formulários específicos para requerimentos e rotinas 
administrativas, os quais (manuais e formulários) estão disponíveis no site 
www.portaldoservidor.sc.gov.br e devem ser conhecidos e utilizados pelos Setoriais e 
Seccionais de Gestão de Pessoas. Diversas informações constantes no   presente 

 

1 
Embora a Lei Complementar nº 534, de 20 de abril de 2011 tenha alterado o art. 30, inciso IV da Lei Complementar 

nº381 para Sistema Administrativo de Gestão Pessoas, o Decreto nº 1.181/2008 não foi alterado, deste modo para 
fins didáticos deste manual a sigla de Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas permanecerá SAGRH 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/001181-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/001181-005-0-2007-006.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
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manual de controle interno têm como fonte os manuais da SEA, sempre com vistas à 
uniformização das atividades de execução e controle interno. 

Por sua vez, os Órgãos Setoriais e Seccionais do SAGRH têm como 
competência o desempenho das atribuições e atividades relacionadas à gestão de 
Recursos Humanos, tais como (art. 16, do Decreto 1.181/08): 

 Manter atualizados os dados cadastrais e funcionais dos servidores do 
Órgão ou Entidade em que estiver inserido. 

 Alimentar de forma correta e criteriosa os dados financeiros dos servidores 
no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – SIRH (ou Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH quando já estiver 
em operação). 

 Controlar as despesas com pessoal do órgão ou entidade mediante 
análise da prévia do processamento da folha de pagamento, procedendo 
aos ajustes necessários ou comunicando-os à SEA, caso somente o órgão 
central do sistema possa realizar as alterações. 

 Organizar, administrar e controlar a jornada de trabalho, as escalas de 
serviço, o sobreaviso, o plantão, a freqüência, as férias e demais 
afastamentos dos servidores lotados e/ou em exercício no órgão ou 
entidade. 

 Prestar informações, atendimento, assistência, esclarecimentos, 
instruções e auxílio no preenchimento dos formulários pertinentes aos 
servidores ativos e inativos, seus dependentes, prestadores de serviço, 
bolsistas e estagiários do órgão ou entidade. 

 Organizar, executar e controlar as ações e atividades relacionadas aos 
benefícios, direitos, deveres, ingresso, movimentação, lotação, vantagens 
pecuniárias e vencimentos ou remuneração dos servidores do quadro 
lotacional e/ou em exercício no órgão ou entidade, cumprindo e fazendo 
cumprir as leis, regulamentos, normas e regras legais e técnicas 
estabelecidas pelo órgão central e normativo do SAGRH. 

 Instruir e acompanhar a tramitação de processos de concessão e exclusão 
de benefícios, direitos e deveres, vantagens pecuniárias e progresso 
funcional do quadro do magistério, dos servidores lotados e em exercício 
no órgão ou entidade, cientificando o interessado do andamento e da 
conclusão dos referidos processos. 

 Organizar e manter atualizado o quadro de pessoal, por lotação, do órgão 
ou entidade. 

 Solicitar ao órgão central a atualização da tabela lotacional e dos laudos 
periciais de insalubridade, penosidade, periculosidade e risco de vida. 

 Elaborar e executar, após avaliação e homologação pela Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas GEDEP/DGDP/SEA, o Plano Anual de 
Capacitação. 

 Constituir, formalizar, participar e acompanhar os processos de 
sindicância, administrativos disciplinares, tomadas de contas especiais, 
bem como participar de comissões de concurso e de avaliação do estágio 
probatório dos servidores lotados e em exercício no órgão ou entidade. 

 Manter a guarda adequada da documentação funcional e cadastral do 
pessoal, em conformidade com o período de validade estabelecido em 
regulamento e na tabela de temporalidade do órgão. 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/001181-005-0-2007-006.htm
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 Confeccionar e editar portarias em conformidade com as orientações 
emitidas pelo órgão central do SAGRH. 

 Expedir atestados, declarações e certidões de sua competência. 

 Apresentar dados e prestar informações para atender auditorias, 
diligências ou consultas, dentro do prazo estabelecido, ao órgão central  e 
normativo do SAGRH, e aos órgãos de controle interno e externo. 

 Comparecer às reuniões de trabalho, encontros e demais eventos 
convocados pelo órgão central e normativo do SAGRH. 

 dentre outras. 

 
Em suma, cabe aos órgãos setoriais e seccionais do SAGRH as atividades de 

execução e operacionalização das competências legais relacionadas à gestão de 
pessoas, notadamente aquelas delegadas pelo Chefe do Poder Executivo  (vide tópico 
seguinte) ou pelo órgão central e normativo do Sistema de Gestão de Pessoas. 
Importante ainda notar que os Setoriais e Seccionais de Gestão de Pessoas possuem 
subordinação administrativa e hierárquica aos titulares dos  órgãos ou entidades que 
integram, bem como vinculação técnica ao órgão central do SAGRH, o qual, em caso 
de ocorrência de omissão, ineficiência ou não observância de suas normas técnicas, 
poderá recomendar a substituição do ocupante do cargo de provimento em comissão, 
função de chefia, função técnica gerencial ou função gratificada do nível setorial ou 
seccional (LC 381/07, art. 31, §§ 6º e 8º c/c art. 34). 

 
 

2. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 
 

Originariamente, cabe ao Governador do Estado, na condição de Chefe do 
Poder Executivo, a competência para prover os cargos públicos (art. 71, inciso XX, 
Constituição Estadual) no âmbito dessa esfera governamental e, por via de 
consequência, decidir sobre as situações funcionais dos servidores que lhe são 
subordinados. Ocorre que como a concentração de todos os atos relativos à vida 
funcional dos servidores acarretaria em uma sobrecarga do Chefe do Executivo, 
diversas dessas competências foram delegadas, por lei ou por decreto, aos 
Secretários de Estado e aos Dirigentes Superiores das Entidades da Administração 
Indireta. 

Nesta esteira, no Estado de Santa Catarina existe o Decreto nº 1.158/08,  que 
regulamenta a delegação de competência aos Secretários de Estado, Procurador-
Geral do Estado, Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas e aos Dirigentes de 
Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual. Para não alongar o presente 
Guia, não se fará a transcrição das competências delegadas, eis que elas variam 
conforme o Órgão ou Entidade, sendo que algumas competências são exclusivas, 
como por exemplo aquelas delegadas ao Secretário de Estado da Administração, ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e ao Presidente do 
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. Nada obstante, é de 
suma importância que os servidores lotados e/ou em exercício nos Setoriais e 
Seccionais de Recursos Humanos conheçam as competências que foram delegadas 
ao titular do Órgão ou Entidade no qual atuam, pois elas indicam  as atribuições que 
estarão afetas ao seu trabalho. 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1989/001989-021-0-1989-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1989/001989-021-0-1989-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/001158-005-0-2007-002.htm
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Feita esta abordagem panorâmica do SAGRH, passa-se a expor, de forma 
concisa, os conceitos, as rotinas e os procedimentos utilizados diariamente no âmbito 
das atividades de gestão de pessoas, remetendo-se aos formulários, manuais 
específicos, sendo que as notas de conferência (checklists) pertinentes aos tópicos 
estão no final deste manual. 

 
 

3. SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

Em sentido amplo, são todas as pessoas físicas que prestam serviços de 
forma não eventual e sob subordinação ao Estado ou às entidades da Administração 
Indireta, mediante remuneração paga pelos cofres públicos. São, portanto, servidores 
públicos em sentido amplo: os servidores estatutários, os empregados públicos e os 
servidores temporários (admitidos em caráter temporário - ACT). 

Servidores Públicos, em sentido estrito, são os vinculados ao regime 
estatutário, ou seja, os ocupantes de cargos públicos, sejam efetivos ou 
comissionados. 

 
 

3.1. Regime Estatutário 
 
 

É o conjunto de normas que regulam a relação jurídica funcional entre o 
Estado e os servidores públicos estatutários, sejam titulares de cargo efetivo ou de 
cargo de provimento em comissão. 

No Estado de Santa Catarina temos quatro estatutos, a saber: 
 
 

1. Lei nº 6.745/85 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de 
Santa Catarina - rege a vida funcional de todos os servidores públicos que 
não se enquadrem nos demais estatutos, que são específicos (deve 
sempre ser trabalhado juntamente com o Plano de Carreira e Vencimentos 
ou Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos do respectivo órgão 
ou entidade). 

2. Lei nº 6.844/86 - Estatuto do Magistério Público Estadual, cujo quadro é 
composto pelos cargos de Professor, Especialista em Assuntos 
Educacionais, Consultor Educacional, Assistente Técnico-Pedagógico e 
Assistente de Educação (este Estatuto deve ser utilizado em conjunto com 
a Lei Complementar Promulgada nº 1.139/92, que dispõe sobre o quadro do 
Magistério Público Estadual, seus cargos e sistema remuneratório). 

3. Lei nº 6.843/86 - Estatuto da Polícia Civil. 
4. Lei nº 6.218/83 - Estatuto dos Policiais Militares e dos Bombeiros  Militares 

[este Estatuto deve ser utilizado em conjunto com a Lei nº 5.645/79 (Lei 
de Remuneração) e LC nº 614/2013 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1986/6844_1986_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1992/001139-011-0-1992-000.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1986/6843_1986_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1983/6218_1983_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1979/5645_1979_lei%20.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1979/5645_1979_lei%20.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2013/614_2013_lei_complementar.doc
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A natureza da relação jurídica estatutária é diversa da contratual, eis que se 
trata de relação própria de Direito Público. A principal diferença entre o vínculo 
estatutário e o contratual é que este assegura aos contraentes o direito adquirido 
àquilo que constam nas cláusulas contratuais, ao passo que o vínculo estatutário  não 
assegura direito adquirido quanto ao regime jurídico, que pode ser alterado pela 
Administração desde que não repercuta em diminuição do total recebido pelo servidor. 

Os litígios entre o Estado e o servidor estatutário são dirimidos na Justiça 
Comum: Justiça Federal para servidores federais e Justiça Estadual para servidores 
municipais e estaduais. (STF - ADI 3395-6) 

Celso Antônio Bandeira de Melo, na obra Curso de Direito Administrativo, 
leciona que o regime estatutário é a regra na Administração Direta, eis que a 
Constituição Federal reservou quatro artigos (arts. 38 a 41) exclusivamente para  este 
tema. Outrossim, argumenta o referido autor, que os empregos públicos, por não 
serem dotados de estabilidade, devem destinar-se a atividades subalternas (na 
administração direta), eis que atuações que requerem independência funcional devem 
gozar deste atributo. 

 
 

3.2. Regime Trabalhista 
 
 

O regime trabalhista é aquele constituído das normas que regulam a relação 
jurídica entre o Estado e o empregado público. Aplica-se a esse regime, além das 
normas orientadoras da Administração Pública (artigo 37, CRFB/88), os direitos 
listados no artigo 7º, CRFB/88, e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Trata- 
se de relação jurídica de natureza contratual, pois as partes (Estado e empregado) 
celebram contrato de trabalho, cujas cláusulas somente podem ser alteradas por 
consenso, geralmente em acordos coletivos de trabalho. 

Este é o regime utilizado nas empresas públicas, sociedades de economia 
mista e excepcionalmente em autarquias, fundações ou na administração direta. 

Todos os empregados públicos são vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e ao Fundo de Garantia do por Tempo de Serviço (FGTS). 

Os litígios entre Estado e empregado são dirimidos pela Justiça do Trabalho. 
- art. 114, I, da CF. 

 
 

3.3. Regime Especial 
 
 

O Regime Especial disciplina uma categoria específica de servidores: os 
servidores temporários, também conhecidos como admitidos em caráter temporário 
(ACT). Esse regime tem fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e no artigo 
21, § 2º, da Constituição Estadual, que permite, nos termos da lei, a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público. Trata-se de exceção à regra da necessidade de concurso público (art. 37, II 
CF e art. 21, I, CE), no entanto, as leis estaduais que disciplinam a matéria exigem 
que seja feito um processo seletivo simplificado para a 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3395&amp;classe=ADI&amp;origem=AP&amp;recurso=0&amp;tipoJulgamento=M
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37II
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc


11  

escolha do profissional a ser contratado. A LC nº 260/04, em seu art. 3º, parágrafo 
único, excetua o processo seletivo para os casos de assistência a situações de 
emergência ou de calamidade pública ou para combate a surtos endêmicos, pragas, 
doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e vegetal. 

A finalidade deste instituto é possibilitar ao Estado a contratação de um 
profissional para desempenhar uma atividade temporária, eventual, a qual não justifica 
a criação de um cargo ou emprego para sua realização; ou então para atender a uma 
demanda que não é temporária, porém o excepcional interesse público requer que se 
faça imediato suprimento de força de trabalho, quando não houver candidato aprovado 
em concurso público para o cargo cujas funções atenderiam à demanda ou quando 
não houver tempo hábil para se realizar o respectivo concurso público. 

A relação jurídica funcional é de natureza contratual, sempre com prazo 
determinado, eis que a admissão é temporária. Não há que se falar em =cargo público, 
mas sim de particulares que firmam contrato temporário de trabalho com o Estado e 
que desempenham funções públicas. O contrato é típico administrativo de caráter 
funcional. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já firmou orientação que esse tipo de 
contratação “não revela qualquer vínculo trabalhista disciplinado pela CLT” (Agr Reg 
no Confl. Comp. 38.459/CE). 

No Estado de Santa Catarina, as leis que disciplinam as contratações, são a 
lei nº 16861-2015, aplicável no âmbito do Magistério Público Estadual, e a LC nº 
260/04, regulamentada pelo Decreto nº 1.545/04, que trata da admissão temporária 
para as demais atividades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 

Como esta forma de admissão depende de situação temporária de 
excepcional interesse público que não possa ser satisfeita com a utilização dos 
recursos humanos que dispõe a Administração Pública Estadual, há de ser 
comprovada a necessidade da contratação, sendo que à exceção do magistério 
público, a justificativa do órgão contratante deve ser aprovada pelo Grupo Gestor de 
Governo (art. 5º da LC nº 260/04 c/c art. 3º do Decreto nº 1.545/04). 

Os contratos temporários regidos pela LC nº 260/04 podem ter duração de até 
12 (doze) meses e serem prorrogados uma única vez por igual período (art. 4º), ao 
passo que aqueles regidos pela LC nº 456/09 não poderão exceder ao término do ano 
civil (art. 2º). 

A remuneração do pessoal contratado, nos termos da LC nº 260/04, será 
fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira 
relacionada nos planos de cargos e vencimentos do serviço público, para servidores 
que desempenhem função semelhante, excluídas as vantagens de natureza 
individual, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho (art. 
7º). Já a remuneração dos professores ACT’s equivale aos níveis  de vencimento 
constantes no artigo 26 da LC nº 456/09, relacionados aos professores efetivos. 

Os ACT’s são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, disciplinado 
pela Lei Federal nº 8.212/91. (art. 13, LC nº 260/04). 

Não poderão ser contratados pelo regime da LC nº 260/04 aqueles que já 
forem servidores públicos, de qualquer ente federativo (União, Estados, Municípios ou  
Distrito  Federal),  à  exceção  das  hipóteses  em  que  é      constitucionalmente 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2004/000260-010-0-2004-001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=38459&amp;&amp;b=ACOR&amp;p=true&amp;t&amp;l=10&amp;i=2
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=38459&amp;&amp;b=ACOR&amp;p=true&amp;t&amp;l=10&amp;i=2
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2015/16861_2015_lei.html
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2009/456_2009_lei_complementar.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2009/456_2009_lei_complementar.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc


12  

permitida a acumulação remunerada de cargos e/ou funções (art. 37, XVI, CR e art. 
24, CE). 

 
 

Sobre a acumulação de cargos e/ou funções públicas recomenda-se a leitura da 
Orientação Técnica SEA/DGRH nº 5/2008, disponível no portal do servidor. 

 

 

Lista de Procedimentos - Processo seletivo  de ACT Base Legal 

Constatar se a necessidade de excepcional interesse público  não 
pode ser suprida com os recursos humanos disponíveis no órgão. 

LC nº 260/04, art. 
1º, parágrafo 
único. 

Elaborar exposição de motivos, firmada pelo titular do órgão ou 
entidade, na qual fique demonstrado o relevante interesse público da 
admissão, o prazo das contratações, o quantitativo de profissionais a 
serem admitidos e a repercussão financeira a ser gerada pelos 
contratos. 

LC nº 260/04, art. 
5º c/c Decreto nº 
1.545/04, artigo 3º, 
caput e § 1º. 

Encaminhar a exposição de motivos ao Secretário da Administração,  
o qual submeterá à apreciação do Grupo Gestor de Governo. 

Decreto nº 
1.545/04, artigo 3º, 
§§ 2º e 3º. 

Aprovadas as contratações, o titular do órgão ou entidade designa,  por 
meio de portaria publicada no DOE, uma comissão, preferencialmente 
formada por 03 (três) servidores, para proceder ao processo seletivo 
simplificado. 

LC nº 260/04, art. 
3º c/c Decreto nº 
1.545/04, art. 4º. 

A comissão elabora o edital do processo seletivo simplificado, o qual 
deverá conter prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a inscrição, 
bem como informações que permitam ao interessado conhecer as 
condições da futura contratação, tais como o projeto no âmbito do qual 
dar-se-á o exercício das atividades, o número de vagas, a descrição 
das atribuições, a remuneração a ser paga e o prazo de duração do 
contrato. 

Decreto nº 
1.545/04, arts. 6º e 
7º. 

Publicar o edital do processo seletivo simplificado no DOE. LC nº 260/04, 
art. 3º. 

Realizar o processo seletivo simplificado conforme as normas 
constantes no respectivo edital (exemplo: homologação das  inscrições 
dos candidatos que apresentem a qualificação necessária, realização 
e correção de provas e/ou análise de títulos, publicação da 
classificação dos candidatos aprovados em ordem decrescente de 
pontuação, contratação dos aprovados, início do exercício). 

Decreto nº 
1.545/04, art. 4º  
c/c Edital do 
processo seletivo 
simplificado. 

Quando da contratação, atentar para que o contratado apresente todos 
os documentos necessários (vide checklist), os quais devem ser 
fotocopiados para integrar a pasta funcional do profissional. 

DECRETO 3189-
2010 

As contratações de ACT’s podem ser realizadas pelo prazo máximo de 
doze meses, exceto nos casos de extrema relevância e urgência, 
justificadas por meio de exposição de motivos aprovada pelo Chefe  do 
Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do Estado, quando  os 
contratos poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo prazo. 

LC nº 260/04, 
art. 4º. 

Os servidores temporários não podem receber atribuições, funções ou 
encargos não previstos no respectivo contrato, nem ser novamente 
contratados, como ACT antes de decorridos doze meses do 
encerramento de seu contrato anterior, salvo nos casos de extrema 
relevância e urgência, para assistência a situações de emergência, de 

LC nº 260/04, 
art. 8º. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=940&amp;Itemid=104
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2004/001545-005-0-2004-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/003189-005-0-2010-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/003189-005-0-2010-005.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
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calamidade pública ou para combate a surtos endêmicos, pragas, 
doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e vegetal, mediante 
prévia autorização do Chefe do Poder Executivo. 

 

 

4. CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICAS 
 

4.1. Cargo Público2: é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Trata-se de uma posição jurídica estabelecida na organização do serviço 
público, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio 
correspondente pago pelo erário, para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei. 

O ocupante de cargo público tem vínculo estatutário. 
 
 

4.2. Emprego público: designa uma unidade de atribuições. O ocupante de 
emprego público tem vínculo contratual, empregatício, sob a regência da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e pelo art. 7º da CF, admitidos por meio de 
concurso público, no entanto sem direito à estabilidade. O empregado público tem 
direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  (Vide regime trabalhista, supra) 

 
 

4.3. Função Pública: Conjunto de atribuições conferidas ao servidor (sentido amplo) 
para a realização de determinado serviço público. Todo cargo ou emprego público 
possui a respectiva função, porém nem toda função pública corresponde a um cargo 
ou emprego. Veja-se o exemplo de pessoas admitidas em caráter temporário (ACT’s), 
as quais, embora não sejam detentoras de cargos ou empregos públicos, 
desempenham funções públicas. 

O artigo 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa 
Catarina - Lei 6.745/85 - estabelece que “é vedado atribuir ao funcionário outros 
serviços, além dos inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado, 
mediante gratificação, para o exercício de função de confiança ou para integrar grupos 
de trabalho ou estudo, criados pela autoridade competente, e comissões legais (...)”. 
Portanto, para retribuir os servidores pelo exercício de funções  estranhas às 
atribuições dos cargos efetivos que ocupam, criaram-se as funções de confiança (art. 
37, V, CRFB/88), gênero do qual Função Técnica Gerencial (FTG - art. 160, §1º, LC 
381/07), Função Gratificada (FG - art. 160, inciso III da LC 381/07)  e Função de Chefia 
(FC - art. 160, inciso IV da LC 381/07) são espécies. Não confundir função de 
confiança com cargo em comissão, eis que as primeiras exigem que a pessoa 
designada já seja titular de cargo ou emprego público, ao passo que o cargo 
comissionado é de livre nomeação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Definição constante no art. 3º da Lei nº 8.112/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
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Lista de Procedimentos - Gratificação de Função 

Código de Proventos 1011 (SIRH), 01-0011 (SIGRH) - Gratificação de Função 

Este código é utilizado para o pagamento de Funções de Chefia - FC (inciso IV do 
art. 160 da LC nº 381/07), Funções Gratificadas das SDRs na área educacional e da FCEE 
(Anexos XII e XIII da LC nº 381/07), Funções de Confiança da UDESC (LC nº 345/06) e 
Funções Gratificadas de Responsável pelo expediente de Delegacia Municipal (LC nº 
201/00). 

OBS: Para a Administração Indireta utiliza-se o Código de Proventos 1311 - 
Gratificação de Função. 

Procedimento Base Legal 

SIRH - Extrair o relatório gerencial (módulo 51) sobre o código de 
proventos 1011. 

SIGRH - Extrair o relatório gerencial (GERAR COMPARATIVO 
ENTRE FOLHAS ANALÍTICO) sobre o código de proventos 01-0011. 

 

Verificar se os quantitativos de Funções de Chefia ou de Função 
Gratificada da Área Educacional preenchidas possuem amparo legal. 

Decreto  679/07 
(FC), alterado 
parcialmente 
pelos Decretos 
LC 381/07, 
Anexos XII e XIII. 

Verificar se os valores pagos a título de Funções de Chefia ou de 
Função Gratificada da Área Educacional possuem amparo legal. 

LC 381/07, 
Anexos XII e XIII, 
c/c  LP  1.139/92, 
anexo XVII. 

 

4.4. Acumulação de cargos, empregos ou funções 
 
 

A matéria se encontra disciplinada nos incisos XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal, in verbis: 

 
 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas; 
 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público; 

 

 
Nota-se que a regra na Administração Pública é a impossibilidade de 

acumulação de cargos, empregos ou funções; salvo, havendo compatibilidade de 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000679-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000679-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1992/001139-011-0-1992-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1992/001139-011-0-1992-000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
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horário3, para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou 
científico ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. 

Ao ser constatada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas, o servidor deve ser notificado para optar por um deles4, conforme dispõe o 
art. 128 da Lei 6.745/85 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa 
Catarina: 

 
 

Art. 128 - Verificada acumulação proibida de cargos, funções ou empregos 
e, em processo sumário, provada a boa fé, o funcionário será obrigado a optar 
por um dos cargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo deste artigo sem que o funcionário 
manifeste a sua opção ou caracterizada a má fé, o funcionário ficará sujeito 
às sanções disciplinares cabíveis (art. 137) e restituirá o que houver 
percebido indevidamente. 

 

 
Caso o servidor não opte por um dos cargos, impõe-se a imediata instauração 

do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, em conformidade com os arts. 135 a 167 
da Lei nº 6.745/85, haja vista que a acumulação ilegal de cargos públicos ou empregos 
públicos enseja demissão, consoante o disposto no art. 137, inc. II, “4” do mesmo 
Estatuto, in verbis: 

 
 

Art. 137 - São infrações disciplinares, entre outras definidas nesta Lei: 

II - puníveis com demissão simples: 

[...] 

4 - acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos, com má fé ou por ter 
decorrido o prazo de opção, em relação ao mais recente, se possível; 

[...] 

Para maiores informações sobre acumulação de cargos, empregos e/ou 
funções públicas, bem como acerca dos cargos considerados técnicos ou científicos 
e a carga horária máxima acumulável, recomenda-se a leitura da Orientação Técnica 
SEA/DGRH nº 5/2008, disponível no portal do servidor. 

 
 

4.5. Teto remuneratório 

Teto remuneratório é o limite máximo mensal que o servidor pode receber, 
conforme dispõe o  Art.  23,  III,  Constituição Estadual,  aplicando-se à   Administração 

 
3 

A Constituição da República admite a acumulação remunerada em algumas situações que 
expressamente menciona. Observe-se, porém, que, seja qual for a hipótese de permissividade, há de 
sempre estar presente o pressuposto de compatibilidade de horários. Sem esta, a acumulação é 
vedada, mesmo que os cargos e funções sejam, em tese, acumuláveis. CARVALHO FILHO, José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo, 17 ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 2007. 
4 
O TRF da 4ª Região proveu apelação interposta por servidor demitido em caso de acumulação de 

boa-fé, decidindo que “a só existência de processo administrativo para a apuração de acumulação 
indevida de cargos não autoriza a demissão do funcionário, fazendo parte da garantia legal o direito de 
opção por um dentre os vínculos” (Ap. em MS nº 90.04.21522-0-SC, 1ª Turma, Rel. Juiz ARI 
PARGENDER, DJ de 23/10/1991). 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=940&amp;Itemid=104
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=940&amp;Itemid=104
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
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Direta e Indireta, inclusive às Empresas Públicas e às Sociedades de Economia Mista 
que recebem recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral, por força do § 9º do mesmo artigo. 

 
A Emenda Constitucional Estadual nº 68, de 10 de dezembro de 2013 

alterou o teto remuneratório estadual dispondo o seguinte: 
 
 

Altera o art. 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos 
termos do art. 49, § 3º, da Constituição do Estado de Santa Catarina e do art. 61, 
inciso I, do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

 
Art. 1º O art. 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 23. .............................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

III – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos Poderes 
do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais; 
..................................................................................................................”  (NR) 

 
 
 

Somente as verbas remuneratórias são submetidas ao teto remuneratório Art. 
23, III, Constituição Estadual, atualmente fixado em R$ 30.471,11, (trinta mil, 
quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), exceto, por expressa previsão 
constitucional, os Auditores Fiscais da Receita Estadual que já tinham antes da 
publicação da EC Nº 68/2013 como limite remuneratório o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por força da 

Emenda Constitucional Estadual 47/08.  

Como o teto remuneratório a ser observado é aquele do mês no qual o crédito 
foi originado deverá o Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas, ao elaborar a planilha 
com o cálculo do valor a ser pago, constatar, mês a mês, se na competência em que 
deveria ter sido pago o valor ao servidor havia limite até o teto remuneratório para o 
recebimento integral da verba. Para tanto, pode-se utilizar o (09-0983 – SIGRH), que 
informa a base de cálculo do bloqueio

http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
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remuneratório (05-0983 SIGRH): o limite disponível para concessão de eventuais 
diferenças será a diferença entre o valor do código 09-0983 e o subsídio do 
Governador , atualmente fixado em R$ 18.878,67, (dezoito mil oitocentos e setenta e 
oito reais e sessenta e sete centavos). Outra forma de cálculo é diminuir da 
remuneração bruta (código 09-0901 SIGRH) as parcelas indenizatórias (auxílio 
alimentação 01-0157-01 - SIGRH, etc). 

Caso o valor do código (09-0983 – SIGRH), for superior ao teto remuneratório, 
o servidor não poderá receber o crédito referente àquele mês porque já houve 
bloqueio na época. 

Ex.: O servidor em uma determinada competência, neste exemplo do mês  de 
fevereiro do exercício de 2014, tinha código (09-0983 – SIGRH),  de R$ 18.000,00 e 
deveria ter percebido mais R$ 1.296,00 a título de uma gratificação, neste exemplo de 
Função Gratificada (código de provento 01-0219). Nessa situação, perceberá apenas 
o teto de R$ 18.878,67, (dezoito mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos) sendo que R$ 417,33 ficaram bloqueado manualmente no código de 
proventos BLOQUEIO DE REMUNERAÇÃO (05-0983 SIGRH). 

 
 

4.6. Classificação dos cargos públicos segundo a forma de provimento 
 
 

Levando-se em conta a forma de provimento, pode-se falar em cargos de 
provimento em comissão, de provimento efetivo, de provimento vitalício e cargos 
eletivos. 

 
 

4.6.1. Cargos de provimento efetivo (cargos efetivos): são aqueles ocupados com 
pretensão de permanência e continuidade, nomeados em virtude de prévia aprovação 
em concurso público. Após três anos de exercício, seus titulares  adquirem 
estabilidade, desde que, durante este período chamado de estágio probatório, 
comprovem serem detentores das habilidades e requisitos para o desempenho das 
funções dos respectivos cargos. Caso contrário, poderão ser exonerados pela 
Administração Pública, mediante processo de avaliação devidamente regulamentado 
(art. 41, caput e § 4º da CF). 

 
 

4.6.2. Cargos comissionados (provimento em comissão): servidores que detêm 
natureza de ocupação provisória, caracterizada pela confiança depositada pelos 
administradores em seus ocupantes, podendo seus titulares, por conseguinte, ser 
afastados ad nutum (a qualquer momento), por conveniência da autoridade nomeante. 
Ditos cargos são declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da 
CF), ocupados temporária e transitoriamente. Portanto, não há que se falar em 
estabilidade em cargo comissionado. 

Conforme o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, “os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, 
chefia  e  assessoramento”,  significando  que,  apesar  da  discricionariedade       no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
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provimento, os cargos não poderão ser criados em afronta aos ditames 
constitucionais. Não cabe, por exemplo, criação de “cargos comissionados” para 
desempenho de atividades que não sejam de direção, chefia ou assessoramento, tal 
como os exercidos por auxiliares de serviços gerais. 

Os cargos em comissão são vinculados ao Regime Geral de Previdência 
Social (art. 40, §13, Constituição Federal), exceto se o ocupante for titular de cargo 
efetivo na Administração Pública Estadual, pois prevalece o vínculo ao Regime Próprio 
de Previdência, em Santa Catarina administrado pelo IPREV (art. 4º, §3º, LC 412/08). 

 
 

4.6.3. Cargos de provimento vitalício (cargos vitalícios): são aqueles cuja 
ocupação se dá em caráter definitivo, com elevado grau de segurança do vínculo, 
podendo ocorrer mediante aprovação em concurso público (Magistrados e 
Promotores) ou nomeação direta (Membros dos Tribunais de Contas, Ministros dos 
Tribunais Superiores e Desembargadores), os quais somente podem ser desligados 
pelo Estado mediante sentença judicial transitada em julgado (art. 95, I, da CF). A 
vitaliciedade se adquire após o estágio probatório para os cargos providos mediante 
concurso, e com a posse para os de nomeação direta. 

 
 

4.6.4. Cargos eletivos: são aqueles cuja investidura decorre de pleito eleitoral. O 
artigo 38 da CF refere-se ao exercício de mandato eletivo, quando prescreve regras 
para a ocupação de tais cargos eletivos por servidores públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional. 

No caso de mandato eletivo federal (Presidente da República e Vice- 
Presidente da República, Senadores e Deputados Federais), o servidor deverá 
afastar-se do respectivo cargo, emprego ou função. O Prefeito também deverá afastar-
se, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADI 199, decidiu que se aplica por analogia ao Vice- Prefeito a regra 
do artigo 38, inciso II, da Constituição Federal, que determina o afastamento do cargo 
efetivo e faculta a opção pela remuneração. Já o Vereador poderá permanecer no 
respectivo cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem 
prejuízo dos subsídios do cargo eletivo, ou optar pela remuneração do cargo, emprego 
ou função, no caso de incompatibilidade de horário (art. 38, I, II e III, da CF). 

Em todos os casos, o tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
(art. 38, IV da CF). 

 
 

4.7. Tipos de provimento de cargo público 
 
 

4.7.1. Provimento originário: por provimento originário entende-se o ato 
administrativo de preenchimento inicial de um cargo pelo seu titular. Assim, o 
provimento originário ocorre com a nomeação do servidor para o cargo a ser ocupado, 
sendo que o procedimento de investidura somente se completará com a posse. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000412-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000412-010-0-2008-001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI%24.SCLA.%20E%20199.NUME.)%20OU%20(ADI.ACMS.%20ADJ2%20199.ACMS.)&amp;base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI%24.SCLA.%20E%20199.NUME.)%20OU%20(ADI.ACMS.%20ADJ2%20199.ACMS.)&amp;base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI%24.SCLA.%20E%20199.NUME.)%20OU%20(ADI.ACMS.%20ADJ2%20199.ACMS.)&amp;base=baseAcordaos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#38
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4.7.2. Provimento derivado: aquele que depende, para o preenchimento do cargo, 
que o servidor já tenha vínculo anterior em outro cargo. Exemplo: Provimento do cargo 
de Desembargador do Tribunal de Justiça por promoção de Juízes de Primeiro Grau. 

 
 

4.8. Formas de provimento 
 
 

4.8.1. Nomeação: é o ato administrativo que materializa o provimento originário de 
um cargo. Para cargos efetivos, a nomeação exige que o nomeado não somente tenha 
sido aprovado previamente em concurso público, como também tenha preenchido os 
demais requisitos legais para a investidura legítima. Já para os cargos em comissão 
não há concurso público quando da nomeação (art. 37, II, CF). 

Portanto, a nomeação será em caráter efetivo, quando decorrente de 
concurso público, e em comissão, para cargos declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

Quando se tratar de ACT´s (Admitido em Caráter Temporário) fala-se em 
contratação, ao passo que quando a hipótese for de assunção de função pública (FTG, 
FG, FC) ocorre a designação para o desempenho, e não a nomeação, pois não se 
trata de cargo. Já o termo admissão é utilizado como gênero do qual nomeação, 
designação e contratação são espécies. 

Posse, segundo o artigo 12 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de 
Santa Catarina, Lei 6.745/85, “é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público 
manifesta, pessoal e expressamente, a sua vontade de aceitar a nomeação e inicia  o 
exercício das respectivas funções”. 

Neste sentido, não se pode confundir a nomeação, que é o ato de provimento 
originário de um servidor em cargo público, com a posse, que completa o 
procedimento de investidura do servidor. Já o exercício ocorre no momento em que 
o servidor coloca-se à disposição da repartição pública específica e inicia, 
efetivamente, o cumprimento de suas atribuições. 

Nos termos dos artigos 59, III, da Constituição Estadual e 34 da LC 202/00, 
os atos de admissão, a qualquer título, pela Administração Direta e Indireta Estadual, 
devem ser apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado para fins de registro. A IN 
TC 07/2008, ao regulamentar estes dispositivos, estabeleceu que é obrigatória a 
inclusão da seguinte nota de conferência nos processos administrativos de admissão 
de pessoal, com a devida indicação das páginas dos autos que se encontram os 
documentos listados: 

 

 
ANEXO VIII – NOTA DE CONFERÊNCIA – ADMISSÃO/NOMEAÇÃO 
DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR A NOTA DE CONFERÊNCIA 
Servidor: 

 
Rol de Documentos – Admissão/Nomeação (ANEXO IV) 

 

Item Documentos Fls. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2000/000202-010-0-2000-001.htm
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/word_pro___instru_aonormativa2008_07_envio_de_documentos_e_informa_oes_para_registro_de_ato_de_admis.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/word_pro___instru_aonormativa2008_07_envio_de_documentos_e_informa_oes_para_registro_de_ato_de_admis.pdf
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I Ato de admissão/Nomeação 
 

II Comprovação da publicação do ato de nomeação, conforme legislação 
pertinente 

 

III Endereço do servidor/empregado 
 

IV Comprovação da existência de cargo/emprego criado por lei 
 

V Regime jurídico 
 

VI Informação concernente aos dados pessoais como: nome, sexo, CPF, 
número do registro ou matrícula, cargo/função, classe, nível, padrão e 
referência de vencimento, lotação, data do efetivo exercício e n. do 
PIS/PASEP, se houver 

 

VII Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial, salvo 
quando se tratar de servidor público em efetivo exercício 

 

VIII Comprovação relativa à nacionalidade brasileira 
 

IX Comprovação relativa ao gozo dos direitos políticos 
 

X Comprovação relativa à quitação com as obrigações militares, quando for  
o caso 

 

XI Comprovação relativa à quitação com as obrigações eleitorais 
 

XII Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção 
de proventos, fornecida pelo candidato 

 

XIII Comprovação relativa à idade mínima de 18 anos 
 

XIV Comprovação relativa à habilitação exigida no edital 
 

XV Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, 
penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável 

 

XVI 
Fotocópia do registro do contrato na carteira profissional, quando se tratar 
de pessoal celetista 

 

XVII 
Prova de cumprimento dos demais requisitos exigidos no edital de 
concurso público 

 

XVIII 
Termo de posse  

Fonte: IN nº. TC-07/2008 

 

Instruções para preenchimento da Nota de Conferência 
1. Escreva no campo "fls." o número das folhas onde se encontram os documentos 
relacionados; 
2. A Nota de Conferência deve ser devidamente preenchida e assinada; 
3. A ausência de qualquer dos documentos relacionados na Nota de Conferência sem 
a devida justificativa ensejará a restituição dos autos à origem para a sua 
complementação (art. 6°, §1º da IN TC 07/2008). 

http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/word_pro___instru_aonormativa2008_07_envio_de_documentos_e_informa_oes_para_registro_de_ato_de_admis.pdf
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Convém lembrar que os processos de admissão de pessoal não precisam ser 
remetidos ao TCE, mas devem ficar à disposição para auditorias ou inspeções in loco 
(art. 7º, IN TC 07/2008). 

Além dos documentos acima listados, a legislação impõe a apresentação da 
seguinte documentação para a posse em cargo público ou para admissão  em caráter 
temporário: 

 

 

Lista de Procedimentos - Documentos para posse ou 
contratação de ACT´s 

Base Legal 

Formulário de Inclusão de Dados Cadastrais/Funcionais (MCP-173). I N n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Declaração de bens (formulário MCP - 038). Art. 22 da 
Constituição 
Estadual; Art. 13, 
Lei 
Federal8.429/92 

Declaração de acumulação de cargos, empregos e/ou funções 
(formulário MCP - 127). 

Art. 37, XVI, da 
Constituição 
Federal 

Declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função 
pública (formulário MCP - 115). 

Art. 128, Lei 
6.745/85; Art. 13, 
Lei 8.429/92 

Declaração de relação de parentesco (MCP - 235). Súmula Vinculante 
nº 13 STF 

Atestado de saúde expedido por médico particular para comissionados 
ou ACT´s ou Laudo Médico Oficial (DSAS/SEA) para efetivos. 

IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Carteira de Identidade. IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Título de Eleitor e certidão de regularidade fornecida pelo TRE. IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento militar 
(desobrigado para os que já tenham mais de 46 anos de idade ou  irão 
completar 46 anos no ano em curso). 

IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Certificado de Escolaridade ou Diploma, ambos acompanhados de 
histórico escolar que comprove formação. 
Obs: atentar para a habilitação legal exigida para a ocupação do cargo 
constante na Lei (ex: Registro na OAB para Consultores Jurídicos). 

IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Certidão de Antecedentes Criminais. Edital do concurso 

Cartão do PIS/PASEP. IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Certidão de Nascimento ou Casamento (comprovação do  estado 
civil) . 

IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Certidão de Nascimento dos filhos. IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Número da conta corrente individual no BESC (cartão, folha de 
cheque ou declaração original fornecida pelo BESC). 

IN n° 
01/2008/DIRH/SEA 

Comprovante de licença do mandato eletivo legislativo municipal,  se Art. 38 da 

http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/word_pro___instru_aonormativa2008_07_envio_de_documentos_e_informa_oes_para_registro_de_ato_de_admis.pdf
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=612
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000001-009-0-2008-061.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000001-009-0-2008-061.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=23&amp;Itemid=104
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=23&amp;Itemid=104
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=122
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=953
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=13.NUME.%20E%20S.FLSV.&amp;base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=13.NUME.%20E%20S.FLSV.&amp;base=baseSumulasVinculantes
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000001-009-0-2008-061.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000001-009-0-2008-061.htm
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http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000001-009-0-2008-061.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm


22  

for o caso. Constituição 
Federal 

Orienta-se a leitura do Manual da SEA sobre procedimentos administrativos e 
computacionais para nomeação e designação em cargo de provimento em comissão. 

 
 

4.8.2. Readaptação: é forma de provimento pela qual o servidor, em virtude de 
recomendação do órgão médico oficial, passa a ocupar cargo diverso do que ocupava, 
tendo em vista a necessidade de compatibilizar o exercício da função pública com a 
limitação sofrida em sua capacidade física ou psíquica. Embora a readaptação deva 
ter prazo determinado, ela pode ser prorrogada tantas vezes quantas forem 
necessárias. Ao final do prazo o servidor readaptado é reexaminado para constatação 
da manutenção dos motivos que a ensejaram. 

 
 

4.8.3. Reversão: A reversão é o reingresso no serviço público de servidor 
aposentado. Pode ser compulsória ou voluntária: compulsória quando a 
aposentadoria decorre de invalidez do servidor e os motivos da inativação deixarem 
de existir (ex.: cura da enfermidade); voluntária quando o servidor  aposentado requer 
o retorno (iniciativa do interessado) e a Administração o aceita. Nota-se, portanto, que 
a reversão compulsória é ato administrativo vinculado, ou seja, uma vez constatada a 
situação prevista na lei, a Administração deve realizar o ato; já a reversão voluntária 
é ato administrativo discricionário, no qual a Administração tem a opção de realizar ou 
não o ato, conforme critérios de conveniência e oportunidade. 

No regime militar a reversão pode se dar a partir da reserva remunerada ou 
da agregação. 

No Estado de Santa Catarina, a reversão se encontra prevista nas Leis nºs 

6.745/85, art. 181, Lei nº 6.843/86, art. 59, e Lei nº 6.844/86, art. 53. A regulamentação 
foi feita pelo Decreto nº 4.995/06. 

Após a reversão, tal como ocorre com a nomeação, é necessário formalizar  a 
posse no cargo, oportunidade em que devem ser observados os requisitos e 
documentos constantes na IN nº 001/2003/DIRH/SEA, de 12.03.03. 

A competência para decidir sobre reversão de aposentadoria foi delegada ao 
Secretário de Estado da Administração (art. 9º, VI, do Decreto 1.158/08), ao passo 
que a reversão de militar agregado é de competência do Secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa do Cidadão (art. 7º, XI, Decreto 1.158/08) ou do 
Comandante-Geral da Corporação, quando se tratar de praças (art. 88, Lei  6.218/83). 

Antes, porém, de ser encaminhado o processo para o Secretário de Estado 
da Administração, determina o §1º do artigo 1º do Decreto 4.995/06 que o pedido de 
reversão “deverá ser acompanhado de exposição de motivos do titular do órgão ou 
entidade em que se dará a reversão, devidamente fundamentada, relatando as 
atividades a serem exercidas pelo servidor e a real necessidade de seu retorno”. 

 
 

4.8.4. Reintegração: ocorre quando o servidor retorna a seu cargo após ter sido 
reconhecida a ilegalidade de sua demissão. O fato gerador dessa modalidade de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=85
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1986/006843-011-0-1986-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1986/006844-011-0-1986-000.htm
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provimento é o reconhecimento da ilegalidade, por sentença judicial, do ato que 
extinguiu a relação jurídica estatutária. Seu fundamento legal encontra-se no artigo 
41, § 2º, da Constituição Federal e simetricamente no artigo 29, § 2º, da Constituição 
Estadual. 

 
 

4.8.5. Recondução: É o retorno do servidor que tenha estabilidade ao cargo que 
ocupava anteriormente, por motivo de sua inabilitação em estágio probatório relativo 
a outro cargo ou pela reintegração de outro servidor ao cargo do qual foi afastado. 
Vide art. 37 da Lei nº 6.745/85. 

 
 

4.8.6. Disponibilidade: Quando, por lei, um cargo é extinto ou é declarada sua 
desnecessidade, o servidor efetivo (concursado) e estável (cumprido o estágio 
probatório) que o ocupava passará a ficar em disponibilidade (em casa), aguardando 
ser aproveitado. A disponibilidade é remunerada, proporcionalmente ao tempo de 
serviço do servidor em questão. 

 
 

4.8.7. Aproveitamento: significa o retorno do servidor estável a determinado cargo, 
quando posto em disponibilidade. O aproveitamento deve ocorrer, se possível, em 
outro cargo com correspondência de atribuições e vencimentos, conforme previsto 
nos arts. 177 a 180 da Lei nº 6.745/85. 

 
 

4.8.8. Acesso: forma de provimento derivado pelo qual um servidor poderia 
“acessar” outro cargo, de natureza, grau de complexidade e remuneração diverso do 
cargo originário, mediante concurso interno ou promoção por formação. Esta 
modalidade de provimento foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADI nº 231 e ADI nº 837), que editou a seguinte Súmula: 

 

 
Súmula nº 685: 

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 
provimento, em cargo que não integra carreira na qual anteriormente 
investido. 

 

 
Portanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, para a 

investidura em cargo efetivo ou emprego público, é necessária a aprovação em 
concurso público. (art. 37, II, CRFB/88). 

 
 

4.8.9. Promoção: é a forma de provimento derivado, nas carreiras em que o 
desenvolvimento do servidor ocorre por provimento de cargos sucessivos e 
ascendentes. Não se aplica aos cargos isolados, somente aos escalonados em 
carreira e sempre se refere ao progresso dentro da mesma carreira, nunca à 
passagem de uma carreira à outra, o que seria impossível por provimento derivado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#41
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4.9. Redistribuição: É o ato administrativo derivado de determinação legal que 
reposiciona na estrutura da administração, cargos cujas atribuições foram deslocadas 
para a esfera de outro órgão. Note-se que o instituto é pertinente ao cargo e não ao 
servidor que o ocupa. 

Em outras palavras, o que ocorre na redistribuição é que um determinado 
cargo, anteriormente vinculado a um órgão, deixa de figurar no quadro daquele  órgão 
para ser inserido em quadro diverso. Essa situação tem lugar, por exemplo, quando 
esse órgão público tem uma finalidade qualquer que depende da existência daquele 
cargo, no entanto perde-a para outro, tornando-se necessário que os cargos e, por 
consequência, os servidores encarregados de exercê-lo sejam deslocados. 

Nessas condições, portanto, o que se desloca não é o servidor, indo ocupar 
cargo de quadro diverso ao seu, mas o seu cargo que, por força de lei, deixa de figurar 
na estrutura de um determinado órgão, indo se instalar no quadro de outro,  de forma 
que o servidor investido no cargo apenas acompanha essa movimentação. 

Não ocorre, nesses casos, e nem pode ocorrer, sob pena de descaracterizar 
o instituto, a modificação do padrão remuneratório como conseqüência desse tipo de 
deslocamento. 

Esse assunto também é tratado nos artigos 32 a 34 da Lei nº 6.745/85. 
 
 

4.10. Remoção: é o deslocamento do servidor de um para outro órgão do serviço 
público estadual, independente de mudança da sede funcional (art. 22, Lei  6.745/85). 
A remoção pode se dar: 

 
 

a) A pedido, a critério da Administração - Ocorre quando o servidor requer a 
remoção para outro órgão estadual e a Administração entende ser benéfica  ao 
interesse público. Trata-se, portanto, de ato administrativo discricionário, 
baseado em critérios de conveniência e oportunidade. 

Fluxograma: (conforme IN 1=0/00/SEA/DIRH) 

1) O servidor protocola requerimento de remoção no órgão destino. 
2) Estando já o interessado em exercício no órgão para o qual foi requerida 

a remoção, o processo é remetido ao superior imediato, que realizará 
avaliação especial de desempenho funcional (Anexo Único da IN 
10/00/SEA/DIRH). 

3) O diretor da área na qual atuará o interessado e o titular do órgão de 
destino fazem uma exposição de motivos para ratificar da avaliação e 
ao interesse na remoção. 

4) Os autos do processo são encaminhados à GEIMP/DGRH/SEA para 
verificação da existência da vaga e da compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão de destino. 

5) A DGRH/SEA remete os autos do processo de remoção ao órgão de 
origem do servidor para manifestação do Titular. 

6) Havendo concordância, os autos do processo retornam à 
GEIMP/DGRH/SEA para elaboração de portaria, submetendo à 
apreciação do Secretário de Estado da Administração e posterior 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
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http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
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Obs.: No caso de avaliação de desempenho insuficiente, o servidor 
somente poderá requerer nova remoção um ano após a solicitação 
anterior. 

 
 

b) A pedido, por motivo de saúde - O servidor que possuir alguma moléstia que 
possa ser curada ou diminuída com a mudança na localidade na qual exerce 
suas atribuições, pode requerer remoção para o local mais benéfico. Cabe à 
perícia médica oficial decidir sobre a efetiva necessidade da remoção. Em 
sendo a perícia favorável à remoção, o ato deve ser efetivado, eis que se trata 
de ato administrativo vinculado, isto é, uma vez presentes os requisitos legais 
(no caso, art. 22, § 1º, Lei 6.745/85) não cabe à Administração  qualquer juízo 
de conveniência. 

Fluxograma: (conforme IN 10/00/SEA/DIRH) 

1) A solicitação será protocolizada no órgão de origem que, após a 
instrução dos autos, encaminhará à Diretoria de Saúde do Servidor/SEA, 
que avaliará a real necessidade da remoção. 

2) O resultado da avaliação será submetido ao órgão de origem que, no 
caso do laudo ser favorável à remoção, remeterá à DGRH/SEA para 
elaboração de portaria, submetendo à apreciação do Secretário de 
Estado da Administração e posterior publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

 
c) Por permuta - é aquela decorrente de solicitação conjunta dos interessados, 

desde que sejam ocupantes do mesmo cargo. Trata-se, também, de ato 
administrativo discricionário, baseado em critérios de conveniência e 
oportunidade. 

Fluxograma: (conforme IN 10/00/SEA/DIRH) 

1) Os interessados protocolam requerimento conjunto no órgão destino de 
um deles. 

2) O pedido deve ser analisado pelos titulares dos dois órgãos em que 
estão lotados os interessados, com juntada nos autos de exposição de 
motivos sobre a conveniência da permuta. 

3) Se favorável, o processo será encaminhado à DIRH/SEA para 
elaboração de portaria, submetendo à apreciação do Secretário de 
Estado da Administração e posterior publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

4) Se negativo, os órgãos de origem darão ciência aos interessados, 
arquivando o processo. 

 
 

d) Por necessidade de pessoal (ex officio) - remoção realizada por iniciativa da 
Administração Pública, quando o interesse público requer que seja remanejada 
força de trabalho de um órgão para outro. Pode ser feita mediante concurso de 
remoção, no qual os interessados se habilitam e os melhores colocados são 
removidos, ou unilateralmente, quando a Administração escolhe, segundo 
critérios que melhor atendam ao interesse público, os servidores que serão 
removidos. 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
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Fluxograma: (conforme IN 10/00/SEA/DIRH) 

1) O órgão que necessitar de pessoal para a instalação de novo serviço ou 
ampliação dos serviços existentes, encaminhará a solicitação à 
DGRH/SEA informando os cargos e/ou a qualificação profissional, as 
atividades a serem desenvolvidas, a quantidade de servidores e o local 
onde serão lotados. 

2) A DGRH/SEA lançará o edital do concurso de remoção ou então 
identificará, nos diversos órgãos do Poder Executivo, prioritariamente 
naqueles em que houver evidência de excesso de pessoal, os servidores 
que se enquadram no perfil solicitado. A identificação obedecerá aos 
critérios de: menor tempo de serviço, residente em local mais próximo e 
menos idoso. 

3) A DGRH/SEA verificará a existência da vaga, elaborará a portaria, 
submetendo à apreciação do Secretário de Estado da Administração e 
posterior publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
 

e) Para acompanhar cônjuge - Sendo ambos servidores públicos, a remoção de 
um deles assegura, sempre que possível, o aproveitamento do outro no serviço 
estadual na mesma localidade, desde que o deslocamento tenha ocorrido por 
necessidade de pessoal, por iniciativa da administração (art.   22, 
§5º, Lei 6.745/85). 

Destacam-se alguns pontos relevantes sobre esta matéria: 

 
I) Não confundir remoção com reenquadramento. A remoção pressupõe  a 

manutenção do mesmo cargo efetivo ocupado pelo servidor, alterando-
se o quadro (externa) ou somente o local de exercício (interna); ao passo 
que no reenquadramento o servidor passa a ocupar outro cargo, em 
outro órgão (quadro). O reenquadramento  foi declarado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal (ex.: ADI 3442) e pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina (Decisão nº 2440/2008,  Processo 
06/00471942). 

II) Servidores não estáveis (cumprindo estágio probatório) não podem ser 
removidos, exceto no caso de remoção por motivo de saúde (art. 22, § 
4º, Lei 6.745/85 c/c art. 2º do Decreto nº 1.514/00). 

 
 

4.11. Substituição: A substituição é a designação, no mesmo órgão ou entidade de 
exercício, de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego 
permanente, para ocupar cargo ou função durante o afastamento temporário do titular. 

Via de regra, o art. 3º do Decreto nº 796/03 determina que seja designado 
como substituto servidor que já exerce cargo comissionado ou função de confiança do 
mesmo nível hierárquico ou superior ao exercido pelo titular, não podendo  implicar 
em aumento da remuneração do substituto. Nesta hipótese, que não poderá ser 
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, é competente o titular do Órgão ou 
Entidade para editar o ato de substituição (cf. Decreto 1.158/08) 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2000/000010-009-0-2000-002.htm
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Para haver pagamento ao servidor substituto, a designação deve ser realizada 
por ato do Chefe do Poder Executivo, conforme competência estabelecida na 
Constituição Estadual e na LC nº 381/07 e ratificada pelo Decreto nº 1.158/08. 

A substituição será remunerada se o período a ser exercido for superior a 10 
(dez) dias consecutivos, desde que o titular ocupante do cargo em comissão, FTG, 
FG ou FC esteja comprovadamente afastado: 

- em licença para tratamento de saúde ou licença para repouso à gestante, 
quando a função original é de Diretor, Diretor Adjunto ou de responsável pela 
Secretaria de unidade escolar da SED; 

- o cargo a ser substituído seja de atuação em unidade administrativa 
descentralizada e não exista na unidade servidor exercendo cargo equivalente ao do 
substituído; 

- não exista, no órgão ou entidade, servidor ou empregado ocupante de cargo 
de provimento em comissão, FTG, FG ou FC de nível hierárquico superior ou igual, 
com especificidade técnica para o exercício do cargo ou função. 

Durante a substituição, é direito do servidor substituto ocupante de cargo de 
provimento efetivo no Poder Executivo Estadual, designado para substituir o titular de 
cargo de provimento em comissão, optar pela remuneração do cargo efetivo. 

As orientações e procedimentos para concessão estão disponíveis no manual 
Opção de Recebimento. 

Obs.: dados transcritos do www.portaldoservidor.sc.gov.br. 

Esse assunto também é tratado nos artigos 38 e 39 da Lei nº 6.745/85. 
 
 

4.12. Vacância: é o fato administrativo-funcional que indica que determinado cargo 
público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular. 

A condição de desocupação do cargo público deverá ser declarada por ato 
administrativo que indicará suas razões quando da vacância do cargo decorrerá ou 
não a extinção do vínculo do servidor com a Administração Pública. 

Há vacância do cargo com extinção de vínculo, por exemplo, nos casos de 
exoneração (a pedido ou ex officio), demissão, aposentadoria e falecimento. 

Há vacância sem extinção de vínculo, por exemplo, no caso de promoção. 

Esse assunto é tratado no artigo 168 da Lei nº 6.745/85. 

 

4.13. Exoneração: forma de vacância de cargo público efetivo ou em comissão, 
formalizada mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Estado, a pedido ou 
de ofício, sem caracterização de natureza disciplinar, ou seja, não se trata de punição. 

Esse assunto é tratado nos artigos 169 a 171 da Lei nº 6.745/85. 

Haverá, também, exoneração: 

1) quando for extinto o cargo do servidor em estágio probatório,  salvo 
direito a recondução; 

http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/001158-005-0-2007-002.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
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2) na hipótese de reintegração, quando o cargo em que deva ser 
reintegrado o servidor encontrar-se ocupado por servidor não estável. 

3) por insuficiência de desempenho (é hipótese de exoneração de servidor 
estável, prevista no art. 41, § 1º, III, da CF/1988); 

4) por excesso de despesa com pessoal (é outra hipótese de exoneração  
de ofício de servidor estável, disposta no art. 169, § 4º, da CF/1988). 

Quando se tratar da vacância de Função Gratificada ou Função de Chefia, 
diz-se que ocorreu a dispensa, ou que o servidor foi dispensado. 

 

 

Lista de Procedimentos – Exoneração Base Legal 

Arquivar a cópia do ato de exoneração na pasta funcional do  
servidor. 

 

Arquivar a declaração de bens (formulário MCP - 038) na pasta 
funcional do servidor. 

Art. 22 da 
Constituição 
Estadual; Art. 13, 
Lei  Federal 
8.429/92. 

Reter a carteira funcional, crachá, telefone celular, notebook, arma  
de fogo (se for o caso). 

 

Desabilitar/Alterar as senhas de acesso aos Sistemas Informatizados 
e ao PAE. 

 

Afastar o servidor no SIGRH, com adequação da folha de  
pagamento. 

 

 
 

4.14. Demissão: forma de vacância de cargo público efetivo, formalizada mediante 
publicação de portaria no Diário Oficial do Estado, com caracterização de natureza 
punitiva. Trata-se de penalidade por infração administrativa disciplinar. 

Esse assunto é tratado nos artigos 138 e 139 da Lei nº 6.745/85. 
 
 
 
 

5. APOSENTADORIA 
 
 

É o direito, garantido pela Constituição, ao servidor público de perceber 
determinada remuneração na inatividade diante da ocorrência de certos fatos jurídicos 
estabelecidos. 

A aposentadoria é um fato jurídico-administrativo que precisa se formalizar por 
meio de um ato administrativo da autoridade competente. Esse ato se sujeita à 
apreciação do Tribunal de Contas, a quem incumbe verificar a sua legalidade diante 
da efetiva consumação do suporte fático do benefício (art. 71, III, CF). 

Maiores informações quanto a espécies de aposentadorias (voluntária - 
proporcional ou integral, compulsória, especial, por invalidez) e requisitos para obter 
o direito, acesse os Manuais de Aposentadoria disponíveis no Portal do Servidor. 

Portanto, recomenda-se a observância do disposto nos Manuais e na LC nº 
412/08, principalmente acerca da nova Reforma da Previdência Funcional introduzida 
pelas Emendas Constitucionais nrs 20/98 e 41/03, haja vista que há 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=23&amp;Itemid=104
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8429.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8429.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8429.htm#art13
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=16&amp;Itemid=104
http://200.192.66.20/alesc/docs/2008/412_2008_lei_complementar.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2008/412_2008_lei_complementar.doc
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diversas regras de transição aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço 
público antes de 16/12/98 (EC .nº 20/98) ou antes de 31/12/03 (EC nº 41/03). 

A IN TCE/SC 11/2011 que dispõe sobre a remessa, por meio eletrônico, de 
informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de  admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva e 
pensão, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina prevê o seguinte: 

 
 

Art. 1º As unidades jurisdicionadas devem remeter ao Tribunal de Contas, por meio 
eletrônico, as informações e documentos referentes aos atos de concessão de 
aposentadoria, pensão, reforma e transferência para a reserva remunerada, 
decorrentes do regime próprio de previdência dos servidores públicos, relacionados 
nos Anexos I e II desta Instrução Normativa. 

§ 1º As informações e documentos referentes às melhorias posteriores à data da 
aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a reserva remunerada, que 
alterem o fundamento legal do ato concessório, devem ser encaminhadas ao Tribunal, 
na forma prevista no caput deste artigo. 

 

§ 2º Constituem alteração do fundamento legal do ato concessório as eventuais 
revisões de tempo de serviço ou contribuição que impliquem alteração no valor dos 
proventos ou das pensões e as melhorias posteriores decorrentes de acréscimos de 
novas parcelas, gratificações ou vantagens de qualquer natureza, em como a 
introdução de novos critérios ou bases de cálculo dos componentes do benefício, 
quando tais melhorias se caracterizarem como vantagem pessoal do servidor público 
civil ou militar e não tiverem sido previstas no ato concessório originalmente submetido 
à apreciação do Tribunal. 

Art. 2º A remessa das informações e documentos a que se refere o art. 1º deve ser 
efetuada no prazo de 90 dias a contar da publicação do ato de concessão, por meio 
de sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal na rede mundial de computadores. 

Parágrafo único. Os documentos encaminhados na forma estabelecida no caput 
devem ser digitalizados em escala de cinza, e assinados digitalmente no formato 
“.png”, “.jpg” ou “.tiff”, com tamanho máximo de 200 KBytes. 

Art. 3º O acesso ao sistema para a remessa das informações e documentos á 
permitido após prévio cadastramento de login e senha. 

Parágrafo único. O login e senha são de uso pessoal e restrito, sendo o usuário 
responsável por toda ação praticada com sua utilização. 

Art. 4º A comprovação do envio das informações e documentos pela unidade gestora 
será feita mediante confirmação do recebimento pelo Tribunal de Contas, através de 
emissão de número do protocolo no sistema eletrônico. 

Parágrafo único. A unidade gestora poderá solicitar a juntada de novos documentos 
em qualquer etapa do processo. 

Art. 8º Os processos administrativos de aposentadoria, pensão, reforma e 
transferência para a reserva constituídos em meio físico pelas unidades gestoras 
devem ser formalizados com os documentos e informações discriminados, 
respectivamente, nos Anexos III, IV e V, partes integrante desta Instrução Normativa. 

§ 1º O processo administrativo de que trata o caput, bem como os  processos relativos 
às melhorias concedidas posteriormente que alterem o fundamento legal do ato 
devem ficar arquivados na unidade gestora. 

§ 2º A guarda dos documentos referidos no parágrafo anterior deve atender aos 
requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica. 

 

 
Abaixo, seguem o rol de documentos e informações que a IN nº TC 11/2011 

requer no processo de aposentadoria: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/instrucao_normativa_n_11-2011_consolidada.pdf
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ANEXO I 

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, REFORMA E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA 
 

 
I - INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO REFERENTE À APOSENTADORIA, 

REFORMA E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA (ART. 1º) 
1. Nome do servidor; 
2. Sexo; 
3. Data de nascimento; 
4. CPF; 
5. Matrícula; 
6. Cargo/Posto; 
7. Nível/Grupo/Classe/Referência/Letra; 
8. Lotação; 
9. Unidade; 
10. Carga horária; 

11. Descrição da carga horária; 
12. Data do ingresso no serviço público em caráter efetivo; 
13. Data de ingresso no cargo em que se deu a aposentadoria; 
14. Data de ingresso na carreira, quando for o caso; 
15. Modalidade de aposentadoria; 
16. Número do ato aposentatório; 

17. Embasamento legal do ato aposentatório; 
18. Data do requerimento, quando for o caso; 
19. Data de emissão do ato aposentatório; 
20. Data da publicação do ato aposentatório; 
21. Data da inatividade; 
22. Tempo de Serviço/Contribuição com a identificação da origem; 
23. Mês da última remuneração (mês anterior ao da aposentadoria); 
24. Valor da remuneração do mês anterior ao da aposentadoria; 
25. Valor mensal dos salários de contribuição a partir de julho/1994, quando for o caso; 
26. O valor da média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho/1994, 

quando for o caso; 
27. Fator de proporcionalidade; 
28. Valor dos proventos de aposentadoria discriminados individualmente; 

29. Mês do primeiro valor de proventos (mês posterior ao da aposentadoria); 
30. Valor dos proventos do mês subseqüente ao da aposentadoria; 
31. Indicativo de acumulação de cargo; 
32. Causa da Invalidez, quando for o caso; 
33. Número do CID, quando for o caso; 
34. Dispositivo legal que enquadra as doenças, quando for o caso; 
35. Data do laudo de inspeção de saúde, quando for o caso; 
36. Indicativo de incapacidade para o trabalho, quando for o caso; 
37. Número do processo administrativo, quando for o caso; 
38. Número do processo e a comarca de origem, no caso de decisão judicial; 
39. Informações sobre o parecer do controle interno; 

 

 
II - DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTES À APOSENTADORIA, REFORMA E 

TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA 
 

 
1. Ato de concessão de aposentadoria reforma ou transferência para a reserva remunerada 

e, quando for o caso, de sua alteração; 
2. Publicação do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou transferência para a 

reserva remunerada e, quando for o caso, de sua alteração; 
3. Requerimento de aposentadoria devidamente assinado, quando se tratar de 

aposentadoria voluntária, acompanhado do formulário denominado MCP 167 - 



31  

Demonstrativo da Composição do Tempo de Contribuição e Proventos, quando for referente 
a servidor do Poder Executivo estadual; 

4. Certidão de tempo de serviço/contribuição do servidor, quando for o caso, acompanhada 
da decisão emitida no processo de averbação, onde constem os períodos averbados; 

5. Laudo médico oficial circunstanciado em se tratando de aposentadoria por invalidez; 
6. Cédula de identidade e CPF; 
7. Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de 

proventos. No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou 
percepção de proventos, deve constar o cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária; 
8. Comprovante de pagamento de remuneração do mês anterior ao de aposentadoria; 
9. Comprovante de pagamento de provento do mês posterior ao de aposentadoria; 
10. Demonstrativo do cálculo da média das contribuições, quando for o caso; 
11. Memória de cálculo dos proventos; 
12. Demonstrativo de cálculo de vantagens pessoais, acompanhado do ato de concessão 

da referida vantagem; 
13. Documentos comprobatórios e/ou demonstrativo de cálculo da percepção de 

gratificações e adicionais incorporáveis na forma da lei, para fins de aposentadoria, 
onde conste a respectiva fundamentação legal; 
14. Parecer emitido pela Unidade de C 
14. Parecer emitido pela Unidade de Controle Interno sobre a regularidade do processo de 

concessão da aposentadoria; reforma, transferência para a reserva. 
15. Histórico da vida funcional do servidor atualizado até a data do ato 
aposentatório, reforma, transferência para a reserva. 

 

ANEXO III 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE 

SERVIDOR PÚBLICO (Art. 8º) 

 

I – DOCUMENTOS RELATIVOS AO ATO DA APOSENTADORIA 

1. Ato de concessão de aposentadoria, constando a qualificação do servidor, lotação, 
fundamentação legal, data de publicação e outros dados que se mostrem necessários; 

2. Requerimento de aposentadoria, devidamente assinado, quando se tratar de 
aposentadoria voluntária; 

3. Laudo médico oficial circunstanciado, quando se tratar de aposentadoria por invalidez, 
contendo o histórico do paciente, o nome e/ou código internacional da doença – CID, e a identificação 
se a invalidez foi ou não decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei, além de atestado de incapacidade definitiva do servidor para 
o serviço público em geral; 

4. No caso de aposentadoria por invalidez integral, o laudo médico oficial, além das 
informações constantes no item anterior, deve especificar em qual das doenças 
discriminadas na legislação que autoriza o pagamento de proventos integrais enquadra-se a moléstia 
do servidor; 

5. Na aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço ou moléstia 
profissional, processo comprobatório do acidente ou da moléstia profissional, 
observada a legislação aplicável; 

6. Na aposentadoria compulsória, ato de aposentadoria constando a data do início da 
inatividade (dia seguinte ao que o servidor completou a idade limite); 
7. Na aposentadoria concedida em cumprimento de decisão judicial, fotocópia da sentença judicial. 

 

 
II - DOCUMENTOS FUNCIONAIS E PESSOAIS DO SERVIDOR 

 

1. Documento hábil comprobatório da idade do servidor; 
2. Histórico da vida funcional do servidor; 
3. Informação concernente aos dados pessoais e funcionais do servidor como: nome, sexo, 

CPF, número de registro ou matrícula, cargo/função, classe, nível, padrão e referência de  vencimento, 
lotação e n. PIS/PASEP, se houver; 
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4. Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, 
fornecida pelo servidor; 

5. No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, 
informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária; 

6. Endereço do servidor. 
 

III - DOCUMENTOS RELATIVOS AO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO 
1. Informação do setor de pessoal do órgão ou entidade de origem com relação aos períodos 

averbados para fins de aposentadoria; 
2. Certidões originais expedidas por órgãos/entidades federais, distrital, estaduais e 

municipais referentes ao tempo de serviço/contribuição do servidor, observadas, no que couberem, as 
normas do Ministério da Previdência Social, acompanhada do respectivo processo de averbação; 

3. Certidão original expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referente ao 
tempo de serviço/contribuição prestado à iniciativa privada, com o respectivo processo de averbação; 

4. Demonstrativo de tempo de serviço/contribuição, que deve especificar: 
a) tempo de efetivo exercício público discriminado por Regime de Previdência: 
a.1) no ente federal; 
a.2) no ente distrital; 
a.3) no ente estadual; 
a.4) no ente municipal; 
b) tempo de serviço/contribuição prestado à iniciativa privada; 
c) tempo ficto adquirido antes de 16/12/1998, data da publicação da EC 20/98, com indicação 

da legislação pertinente; 
d) tempo ficto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 8º da EC 20/98, se for o caso; 
e) período adicional de contribuição a que se refere o inciso III, b ou § 1º, inciso I, b do art.  8º 

da EC 20/98, se for o caso; 
f) tempo de serviço e de contribuição até 15/12/98 ou 31/12/2003, no caso de aposentadorias 

fundamentadas no art. 3º da EC 20/98 ou art. 3º da EC 41/03, respectivamente, bem como tempo 
posterior a essas datas. 

g) tempo de serviço/contribuição computado até a data que o servidor completar setenta anos 
de idade, no caso de aposentadoria compulsória; 

 

5. Certidão discriminando tempo de carreira e tempo de exercício no cargo efetivo em que se 
deu a aposentadoria, quando se tratar de aposentadoria voluntária (regra permanente ou de transição); 

6. Na aposentadoria especial de professor deve ser especificado o período de tempo de 
efetivo exercício nas funções de magistério em sala de aula, assessoramento pedagógico, 
coordenação pedagógica ou direção de estabelecimento de ensino básico (educação infantil, ensino 
fundamental e médio). 

 
IV - DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROVENTOS 
1. Comprovantes de pagamento relativos à última remuneração percebida na ativa e o 

primeiro pagamento na inatividade; 
2. Memória de cálculo dos proventos, que deve discriminar: 
a) O vencimento-base do servidor 
IV - DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROVENTOS 
1. Comprovantes de pagamento relativos à última remuneração percebida na ativa e o 

primeiro pagamento na inatividade; 
2. Memória de cálculo dos proventos, que deve discriminar: 
a) O vencimento-base do servidor previsto em lei; 
b) Os adicionais, as gratificações e outras vantagens, indicando a legislação que prevê a 

concessão e incorporação, e os respectivos percentuais; 
c) O fator da proporcionalidade, quando se tratar de aposentadoria proporcional; 
d) O valor total dos proventos; 
3. Documentos comprobatórios e/ou demonstrativo de cálculo da percepção de gratificações 

e adicionais incorporáveis na forma da lei, para fins de aposentadoria; 
4. Demonstrativo de cálculo da vantagem pessoal, se for o caso; 
5. Relação das remunerações de contribuição consideradas no cálculo dos proventos, a partir 

de julho de 1994, ou do início da fase de contribuição, se posterior, quando se tratar de aposentadoria 
em que se exija a média aritmética nos termos da Lei Federal n. 10.887/2004; 
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6. Planilha constando o cálculo da média aritmética simples das 80% (oitenta por cento) 
maiores remunerações de contribuição nos termos da Lei Federal n. 10.887/2004; 

7. Documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos 
quais o servidor esteve vinculado ou outro documento público, constando a discriminação das 
remunerações de contribuição por competência. 

 
V- OUTROS DOCUMENTOS 
1 - Parecer emitido pelo controle interno sobre a regularidade do processo de concessão da 

aposentadoria. 
 

obs: o parecer do controle interno previsto no inciso V da IN nº TC 11/2011 
atualmente é emitido pelo Instituto de Previdência do Estado para todos os órgãos  do 
poder Executivo excetuando a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. 

 
6. QUADRO E LOTAÇÃO 

 
 

Quadro é quantidade de cargos que integram a estrutura de determinado 
órgão ou entidade. 

Entende-se por lotação, o número de servidores que deva ter exercício em 
cada órgão, mediante prévia distribuição dos cargos e das funções de confiança 
integrantes do respectivo quadro (§ 1º do art, 21 da Lei nº 6.745/85). 

Esse assunto também é tratado no artigo 21 da Lei nº 6.745/85. 
 
 
 
 

7. CONCURSO PÚBLICO 
 
 

O concurso público é exigível para a investidura em cargos e empregos 
públicos. O prazo de validade dos concursos públicos é de até 02 (dois) anos, 
prorrogável uma vez por igual período(art. 37, II e III da CRFB/88). 

A realização de concurso público está fundamentada nos princípios da 
igualdade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência. 

É, em regra, condição de ingresso no serviço público, conforme dispõe a 
Súmula 685 do STF: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie 
ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 
provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 

A Constituição Federal excepciona a realização de concurso para o 
provimento de determinados cargos, a exemplo dos quintos constitucionais dos 
Tribunais Judiciários; da investidura dos Membros do Tribunal de Contas; dos 
Ministros do STF. 

Ainda, segundo a Constituição, não se exige concurso para o provimento de 
cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. Por fim, conforme visto 
anteriormente, é inexigível o concurso para o recrutamento de servidores temporários, 
bastando, nesse caso, a realização de processo seletivo simplificado. 

http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/instrucao_normativa_n_11-2011_consolidada.pdf
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
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8. ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
 

É o período de três anos seguintes à posse, dentro do qual o servidor  público 
civil deve demonstrar condições para o desempenho do cargo, no que se refere a 
atributos de moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Durante este período uma 
comissão composta por três servidores designados por meio de  portaria conjunta do 
Secretário da Administração e do titular do órgão ou entidade em que o avaliado está 
em exercício, coordena a avaliação especial  de desempenho, a qual deve ocorrer 
semestralmente (à exceção do magistério, cuja avaliação é anual - art. 9º, Dec. nº 
602/07). 

A regulamentação do estágio probatório para o magistério estadual é feita pelo 
Decreto nº 602/07; para os Procuradores do Estado, pelo Decreto nº 3.150/05;  e para 
os demais servidores do quadro civil, pelo Decreto nº 153/03 (atentar para as 
alterações posteriores). 

Realiza-se a avaliação do pessoal do quadro civil mediante o preenchimento 
do formulário MCP 063, ao passo que para os integrantes do quadro do magistério 
utilizam-se os anexos do Decreto nº 602/07. No regime militar, os praças são avaliados 
semestralmente, conforme determina o Decreto nº 4.633/06. Ao final, a comissão 
preenche o formulário MCP 042 - resultado da avaliação especial de desempenho 
funcional no estágio probatório. 

Embora não faça parte da comissão, quem preenche os formulários de 
avaliação é o superior imediato do servidor avaliado, tendo em vista que é a pessoa 
que tem maiores condições de avaliar o desempenho deste. Após o preenchimento 
do formulário, o superior imediato deve expor ao avaliado os conceitos que obteve 
(feedback) a fim de cientificá-lo acerca dos motivos que determinaram o resultado da 
avaliação. O servidor avaliado que não concordar com algum conceito poderá 
manifestar-se em até três dias, expondo as razões da discordância (art. 9º, Decreto nº 
153/03). 

Aprovado em todas as avaliações especiais de desempenho, o servidor é 
declarado estável, em ato publicado no Diário Oficial do Estado. 

Recomenda-se a leitura do Manual de procedimentos administrativos e 
computacionais avaliação especial de desempenho de servidor em  estágio probatório 
do quadro civil. 

 
 

 
9. ESTABILIDADE 

 
 

É a situação funcional na qual o servidor somente perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo 
disciplinar, assegurada a ampla defesa; ou mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. 
Fundamentação legal: artigo 41, § 1º da CF, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98. Afora tais disposições, nos termos do art. 169, § 4º da 
Constituição Federal, acrescentado pela EC nº 19/98, é possível a perda do  cargo 
pelo servidor estável nos casos de excesso de despesas com pessoal. 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000602-005-0-2007-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000602-005-0-2007-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000602-005-0-2007-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2005/003150-005-0-2005-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2003/000153-005-0-2003-007.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=503&amp;Itemid=104
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000602-005-0-2007-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/004633-005-0-2006-002.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=520
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2003/000153-005-0-2003-007.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2003/000153-005-0-2003-007.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2003/000153-005-0-2003-007.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=80&amp;Itemid=104
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#art169ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#art169ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#art169ii
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A estabilidade somente é alcançada pelo servidor público nomeado para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público após três anos de efetivo 
exercício. Durante esse período o servidor está cumprindo estágio probatório, sujeito 
a avaliações periódicas de desempenho (art. 41, § 4º, da CF), quando deverá 
comprovar a aptidão para o serviço público, com base em critérios objetivos de 
aferição de desempenho. 

 
 

 
10. PASTA FUNCIONAL 

 
 

É competência do Setorial/Seccional de Recursos Humanos “manter a guarda 
adequada da documentação funcional e cadastral do pessoal, em conformidade com 
o período de validade estabelecido em regulamento, normas e regras de 
temporalidade” (artigo 16, XI, do Decreto 1.181/08). 

Cada servidor deve possuir uma pasta funcional, na qual são arquivados todos 
documentos relativos à sua vida funcional, a começar pelos exigidos quando da posse 
ou contratação; aqueles relativos à qualificação e capacitação recebidas pelo servidor; 
bem como cópia de cada ato/portaria publicada que se referir ao servidor, ainda que 
sem repercussão financeira (ex.: portaria que compõe comissão para realizar 
inventário dos bens da Secretaria). 

Recomenda-se, como boa prática administrativa, que as pastas funcionais 
sejam organizadas em ordem alfabética, separadamente servidores ativos e inativos; 
bem como que os processos administrativos relativos ao servidor, especialmente 
aqueles relativos a benefícios remuneratórios, sejam arquivados junto à pasta do 
respectivo servidor. 

Os períodos de arquivamento e destinação dos documentos relativos à gestão 
de recursos humanos, por ser atividade meio, estão fixados pelo Órgão Central do 
Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação Oficial, a Secretaria de 
Estado da Administração (art. 57, LC 381/07), na Portaria nº 870 - de 16/11/2010/SEA, 
que homologa a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 
e o Plano de Classificação de Documentos das atividades meio a serem utilizadas 
pelos Órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo 
do Estado de Santa Catarina. 

 
 

11. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 
 

Os estatutos que tratam de regime de trabalho estabelecem que cabe ao 
titular de cargo de provimento efetivo, CLT, ocupante de cargo em comissão ou função 
técnica gerencial, admitido em emprego de natureza temporária (ACT), terceirizado, 
bolsista e estagiário, o registro diário da frequência. 

Quando instalado o sistema de ponto eletrônico não será permitida a 
comprovação de frequência por outro meio de registro, exceto para os servidores que 
realizam suas atividades fora da unidade administrativa ou, em casos excepcionais, 
desde que envolva motivo relevante, devidamente justificado pelo titular ou dirigente 
do órgão ou entidade, respectivamente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/001181-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/000870-014-0-2010-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/000870-014-0-2010-001.htm
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O registro da frequência observará, rigorosamente, o horário de trabalho 
previamente estabelecido, devendo ser diário, no início e término do expediente, 
plantão ou escala de trabalho de revezamento, bem como nas saídas e entradas 
durante o seu transcurso. 

É responsabilidade da chefia imediata do servidor o acompanhamento e 
controle de sua frequência, bem como a adoção das medidas necessárias quando 
este não cumprir as normas regulamentadoras. 

É responsabilidade do servidor comunicar à chefia imediata quando, por 
doença ou força maior, não puder comparecer ao serviço, ou providenciar autorização 
específica quando houver necessidade de trabalho fora do horário de funcionamento 
do órgão ou entidade. 

A compensação de horas é aplicada apenas aos servidores efetivos, sendo 
limitado o acréscimo à jornada de trabalho em até 12 (doze) horas mensais, se 
devidamente autorizadas pela chefia imediata, com a finalidade de suprir eventual 
necessidade de serviço. 

 
 

11.1 Falta justificada 
 
 

É a ausência: 

- deferida e justificada pela autoridade competente (Gerente/Diretor da área, 
titular ou dirigente do órgão ou entidade, respectivamente); 

- até 3 (três) dias no mês pelo servidor efetivo, em razão de doença pessoal 
ou familiar, comprovada pela apresentação de atestado médico1; 

- decorrente de prova escolar, coincidente com o horário de trabalho, 
mediante comprovação; 

- da servidora lactante, pelo espaço de até 2 (duas) horas por dia para a 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, até que o filho complete 6 (seis) meses de 
idade. O número de horas é proporcional à carga horária da servidora; 

- por doação de sangue (1 dia), comprovada por documentação; 

O servidor deverá apresentar o atestado médico em até 5 (cinco) dias 
contados da sua emissão, sem prejuízo da comunicação ao gerente/diretor da área 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

- para participar em Tribunal do Júri, comprovada por documentação; 

- por convocação do TRE, computada em dobro na concessão de folga ao 
serviço; 

- faltas justificadas com laudo emitido por Psicólogo ou Assistente Social 
precisam de homologação de Médico Assistente para comprovar a ausência ao 
trabalho. 

A comprovação por documento é anexada no registro de frequencia do mês 
da ausência. 

11.2 Falta injustificada 
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É a ausência por motivos particulares, não previstos na definição de falta 
justificada. As faltas são descontadas computando como ausência o sábado, domingo 
ou feriado, quando intercaladas. 

O servidor é obrigado a avisar a sua diretoria/gerência imediata no dia em 
que, por doença ou força maior, não puder comparecer ao serviço. 

O servidor regido pelas Leis nºs 6.745/85 ou 6.844/86, perde seus 
vencimentos do dia em que faltar ao serviço. Perde 1/3 (um terço) dos vencimentos 
do dia em que comparecer ao serviço com atraso máximo de até 30 (trinta) minutos, 
ou quando se retirar antes do término do horário de trabalho. 

Para melhor explicar as particularidades relativa à registro de frequência, 
buscou-se o texto abaixo, extraído do sítio www.portaldoservidor.sc.gov.br, no manual 
de frequencia. 

 
 

11.3 Caracterização/Particularidades 
 
 

11.3.1 Ponto eletrônico 

Registro diário realizado pelo servidor, por meio de cartão eletrônico de ponto 
nas entradas e saídas do expediente no órgão ou entidade de lotação. 

O Decreto nº 3.459/10 determina um prazo para a instalação do sistema de 
ponto eletrônico no órgão ou entidade, no qual estabelece que somente seja permitido 
o registro de comprovação da frequência por meio do sistema de ponto eletrônico, 
possibilitando aos servidores consulta às informações eletrônicas dos registros de 
frequência. Com exceção para os servidores com atividades realizadas fora da 
unidade administrativa em que estejam lotados, bem como nos casos excepcionais 
que envolvam motivos relevantes justificados pelo titular ou dirigente  do órgão ou 
entidade, respectivamente. 

 
 

11.3.2 Compensação de horas 
 
 

É aplicada somente ao servidor efetivo, considerando os acréscimos à jornada 
de trabalho, limitados a 12 (doze) horas mensais. 

A compensação de horas deverá ser autorizada pela chefia imediata para 
suprir transitoriamente eventual necessidade de serviço, até o final do mês seguinte 
da ocorrência, sendo vedado o aproveitamento do período não utilizado nos meses 
posteriores. 

É passível de compensação, ainda: 

- a ausência justificada pela chefia imediata no ponto, até o mês seguinte ao 
da ocorrência; 

- a entrada tardia e saída antecipada, desde que não seja habitual ou cause 
prejuízo ao serviço, reconhecidas pela chefia imediata, até o mês seguinte ao da 
ocorrência. 

Não poderão ser compensadas as ausências relativas a: 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=1802
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=1802
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- incapacidade por doença pessoal ou familiar, integrando a realização de 
consultas ou exames médicos e odontológicos, até o limite estabelecido em legislação 
específica, comprovada pela apresentação de atestado médico ou requisição de exame 
no primeiro dia útil após a ocorrência; 

- prova escolar coincidente com o horário de trabalho, mediante comprovação; 

- direito concedido à servidora lactante nos termos da legislação em vigor; 

- doação de sangue, comprovada por documentação; 

- participação em Tribunal do Júri, comprovado por mandado de intimação; 

- convocação do Tribunal Regional Eleitoral; 

- participação em eventos de capacitação, previamente autorizados, mediante 
apresentação de documento comprobatório; 

- execução de serviço externo; 

- viagem a serviço. 

Em caso de falta com compensação de horas, não será descontado o auxílio-
alimentação. 

Compensação de horas decorrente de ponto facultativo 

Quando cada dia a ser compensado corresponde a 6 (seis) horas e o servidor 
não cumpriu o estabelecido na legislação, terá: 

- 1 falta integral não justificada para cada 6 (seis) horas não compensadas; 

- 1/2 falta não justificada para cada 3 (três) horas não compensadas; 

- 1/3 de falta não justificada quando restar menos de 3 (três) horas não 
compensadas; 

- 2/3 de falta não justificada quando restar mais de 3 (três) e menos de 6 (seis) 
horas não compensadas. 

Aplica-se o entendimento acima aos servidores das demais jornadas de 
trabalho contemplados com o ponto facultativo (turnos de 8 e 4 horas), sendo que para 
os mesmos deverá ser adequado o entendimento com base na carga horária  ou turnos 
realizados. 

 
 

11.3.3 Abandono de cargo público (art. 12 e 13 da Lei Complementar nº 491/2010) 
 
 

A ausência ao serviço, sem justa causa (intencional), por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, ou 60 (sessenta) dias intercalados num período de 12 (doze) meses, 
caracteriza abandono de cargo público. 
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2010/491_2010_lei_complementar.html 

Constatado abandono de cargo, o setorial/seccional deverá encaminhar 
correspondência notificatória ao domicílio do servidor, convocando-o a comparecer ao 
serviço e a justificar as faltas injustificadas. 

Observar-se-á com o abandono de cargo, a abertura de processo disciplinar 
para a adoção de procedimento sumário. 

 

11.3.4 Folha de frequência (sem ponto eletrônico) 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2010/491_2010_lei_complementar.html
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Setorial/Seccional 

Não sendo o órgão/entidade ou servidores de unidade organizacional 
(diretorias/gerencias) específica usuários de ponto eletrônico, o 
setorial/seccional emite, mensalmente, no mês anterior ao mês de referência, 
a folha de frequência pelo SIGRH (JORNADA DE TRABALHO - 
FREQUENCIA - EMITIR FOLHA DE FREQUENCIA). Encaminhar as folhas 
de frequência para as unidades organizacionais. 

Emitir as folhas de frequência em branco, pelo SIGRH, para os 
servidores que estão em exercício no órgão/entidade e que possuem 
remuneração pela origem. 

 
 

Check list - Registro de Freqüência Base Legal SIM NÃO 

Verificar o correto preenchimento dos campos de 
identificação no formulário controle de ponto (MCP - 214). 

   

Identificar a carga horária a ser cumprida pelo servidor.    
Confirmar registro dos pontos facultativos e feriados - 
conforme Decreto que edita calendário do exercício. 

http://www.portaldoservidor
.sc.gov.br/arquivos/index/c
ategoria_id/19 

  

Verificar o registro diário dos campos entrada, saída e 
rubrica do controle de ponto ou registro eletrônico da 
frequência por meio do crachá ou da impressão digital. 

Art. 25 da Lei nº 6.745/85   

Computar a jornada executada pelo servidor, 
especialmente para fins de pagamento de hora-extra 
(somente se houver autorização do Grupo Gestor de 
Governo), a qual não pode ultrapassar 120 horas 
semestrais, ressalvadas exceções autorizadas. 

Art. 23, § 1º, da Lei nº 
6.745/85;                        
Art. 8º IN 001/2017 
GGG 

  

Análise dos Atestados Médicos (se superior a 03 dias - 
verificar se o servidor ou a pessoa da família foi submetido 
a Perícia Médica Oficial e a respectiva licença registrada 
no SIRH). 

Art. 26, § 1º e 2º da Lei nº 
6.745/85. 

  

Análise de Certidões expedidas pelo Escrivão do Tribunal 
do Júri, da Justiça Eleitoral, Requisição ao Chefe da 
Repartição para o servidor testemunhar em Juízo; ou 
Intimação das Polícias Judiciárias/Militares, bem como 
situações análogas que justifiquem a  ausência ao 
serviço. 

Art. 98 da Lei nº 9.504/97 e 
Res. TSE nº 22.747/08; 
Art. 441 do Decreto-Lei nº 
3.689/41; 
Art. 412, § 2º, da Lei nº 
5.689/73 

  

Análise do comprovante de doação de sangue, Certidão 
de Casamento, Certidão de Óbito, Certidão de 
Nascimento, os quais ampararam para os respectivos 
afastamentos. 

LC nº 447/09   

Análise das demais licenças/afastamentos autorizados 
(que não ensejam descontos). 

Art. 18, 19, 62 da Lei nº 
6.745/85 

  

Preenchimento pela chefia dos campos destinados a 
abono de atrasos, saídas antecipadas e ausências, se 
houver. 

Art. 26, § 1º da Lei nº 
6.745/85; 

  

Verificada ausência injustificada, implantar no SIRH o 
desconto da remuneração referente aos dias nos quais o 
servidor faltou ao trabalho sem justificativa (computando- 
se como ausência o sábado e domingo, ou feriado, 
quando intercalados), conforme manual específico. 

Art. 27 da Lei nº 6.745/85   

Verificar se houve assinatura pelo servidor e pela chefia 
imediata. 

Lei 4.320/64, arts. 62 e 63.   

 

 

 

 

 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=516
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=516
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/arquivos/index/categoria_id/19
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/arquivos/index/categoria_id/19
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/arquivos/index/categoria_id/19
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2009/447_2009_lei_complementar.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=65
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#art63
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12. CAPACITAÇÃO 
 
 

A capacitação pode ser entendida como um processo destinado a proporcionar 
ao indivíduo condições para que adquira a capacidade de  desempenhar determinada 
função. O Decreto nº 3.917/06, instituiu a Política Estadual de Capacitação dos 
Servidores Públicos Estaduais com as seguintes finalidades, transcritas do art. 3º: 

 A promoção do desenvolvimento pessoal do servidor público, por meio  de 
sua qualificação e aperfeiçoamento técnico; 

 A valorização do servidor público, por meio de sua capacitação continuada; 

 O aumento da escolaridade dos servidores públicos, visando ao seu melhor 
desempenho, proporcionando soluções inovadoras para as demandas da 
sociedade; 

 O desenvolvimento da cultura organizacional da administração pública 
estadual, baseada no modelo de gestão institucionalizado; 

 O fortalecimento dos sistemas administrativos da administração pública 
estadual, por meio da capacitação. 

 
 

A capacitação dos servidores públicos, cuja normatização está sob a 

responsabilidade da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP)5, é 
constituída por ações formadas por eventos de natureza sistêmica, finalística. As ações 
de capacitação são entendidas no referido Decreto como aquelas que possibilitam   ao  
servidor  o  desenvolvimento   de  habilidades,  conhecimentos     e 
características comportamentais que o habilitem a ser um facilitador na prestação de 
serviços à sociedade. Estas ações devem sempre almejar a melhoria da eficiência e 
eficácia do serviço público estadual, dotando o Estado de maior transparência e 
agilidade e, em conseqüência, tornando-o mais apto a atender as necessidades dos 
cidadãos. 

Cabe ressaltar que os eventos de capacitação do magistério público estadual 
não estão sob a tutela da GEDEP/DGDP/SEA, devendo seguir as diretrizes 
estabelecidas pela Sistemática de Capacitação para Educadores da Rede Estadual de 
Ensino da Secretaria de Estado da Educação (SED). 

Para melhor explicar a classificação relativa à natureza dos eventos, buscou- 
se o texto abaixo, extraído do sítio www.portaldoservidor.sc.gov.br, no manual de 
eventos. 

Quanto à natureza, o evento de capacitação poderá ser sistêmico ou finalístico. 
A sistêmica objetiva atender às demandas oriundas das atividades previstas nos 
sistemas administrativos do Estado, em que o conteúdo trabalhado necessita de 
tratamento uniforme. A capacitação finalística é aquela realizada para atender a 
demanda oriunda das atividades finalísticas do Estado, que diz respeito a um ou mais 
órgãos ou entidades. 

As modalidades de eventos dividem-se quanto aos objetivos em: 

 habilitação. É o desenvolvimento de habilidades em áreas relacionadas 
com as de atuação do servidor; 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/003917-005-0-2006-002.htm
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
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 atualização. Está relacionada com a atualização de conhecimento ou 
revisão de informações referentes às inovações técnicas ou 
pedagógicas da área de atuação do servidor; 

 aperfeiçoamento. Está vinculada à ampliação do conhecimento ou o 
aprimoramento de habilidades em áreas de conhecimento ou ao 
aprimoramento de abilidades em áreas relacionadas com as de atuação 
do servidor, com duração superior a 120 (cento e vinte) horas aulas e 
inferior a 360 (trezentas e sessenta) horas aulas; 

 
 

5 A GEDEP é parte integrante da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de 
Estado da Administração. 

 formação. Voltado ao desenvolvimento das aptidões a fim de qualificar o 
servidor. Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, 
ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos 
como pré-requisito para o exercício profissional  no cargo ou na classe 
da carreira, não são considerados para fins de promoção ou progressão 
por cursos de habilitação, atualização, aperfeiçoamento ou formação.

 
 

Para que o evento realizado pelo servidor do quadro civil seja considerado na 
concessão de promoção ou progressão, além da apresentação obrigatória de 
certificado, deverá ter relação direta com as finalidades do órgão ou entidade, com o 
cargo, carreira ou área de atuação, e ser relevante para a administração pública. O 
evento deverá, ainda, ter: 

 
 

 créditos relativos à participação homologados (validação das horas) no Sistema pela 
GEDEP/DGDP/SEA, até 10 (dez) dias após o seu término, acompanhado do programa com a 
respectiva carga horária;

 freqüência mínima de 80% (oitenta por cento) para eventos de capacitação.

 sendo o curso realizado em módulos, mantém-se a freqüência mínima de 80% (oitenta por cento) 
para cada módulo;

 aproveitamento mínimo de 7 (sete) pelo servidor quando for utilizado o sistema de notas;

 carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

 hora aula de 45 (quarenta e cinco) minutos;

 assinatura de termo de compromisso para eventos com carga horária acima de 200 (duzentas) 
horas aulas, em que o servidor se compromete em permanecer em atividade na área de atuação 
do órgão ou entidade pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

 

 
O evento da área de capacitação do magistério publico, segue as diretrizes e 

os critérios estabelecidos pela Sistemática de Capacitação para Educadores da Rede 
Estadual de Ensino da SED. 

A concessão da promoção ou progressão por cursos de habilitação, 
atualização, aperfeiçoamento e formação, no mês de aniversário natalício do servidor, 
somente ocorrerá se a validação das horas do(s) evento(s) for efetuada até a data do 
processamento do teste da folha de pagamento, conforme orientações disponíveis no 
manual Progressão Funcional. 

Para efeito de homologação, o evento deverá ter, no mínimo, 4 (quatro) horas 
aulas. Estando o evento homologado, o registro da nova ocorrência no Sistema dar-se-
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á, no máximo, até 5 (cinco) anos da data de conclusão constante no certificado. 

Os certificados que não apresentarem carga horária do evento serão 
considerados de 8 (oito) horas aulas para eventos de um dia, não sendo validados para 
promoção ou progressão os eventos de 2 (dois) ou mais dias com carga horária superior 
a 16 (dezesseis) horas. 

Serão validados para todos os servidores, independente do cargo ou classe 
ocupada  na  carreira  ou  área  de  atuação,  os  eventos  relacionados  às  áreas de 

relacionamento interpessoal, informática básica (word, excel, power point, open Office, 
internet e access) e línguas (português, inglês, alemão e espanhol). 

O servidor em estágio probatório poderá participar de eventos com carga 
horária não superior a 200 (duzentas) horas, desde que de interesse do órgão ou 
entidade e seja necessária a sua realização para o eficaz desempenho das atribuições 
do cargo para o qual foi nomeado e não prejudique a realização da avaliação de 
desempenho. 

São aplicadas ao servidor as seguintes penalidades: 

 quando se inscrever em evento e não comparecer às aulas motivado 
pelo serviço, não serão abonadas as faltas, sendo responsabilizado o 
Gerente/Diretor da área; 

 no caso de desistência ou reprovação por motivo de faltas injustificadas, 
o Estado será ressarcido de todas as despesas, inclusive de 
remuneração proporcional ao período em que esteve afastado para 
freqüentar o evento; 

 que desistir de evento em que esteja inscrito por 2 (duas) vezes 
consecutivas, sem justificativa do Gerente/Diretor da área, haverá o veto 
do seu nome em novos eventos pelo prazo de 6 (seis) meses a contar 
da data de término do 2º (segundo) evento. 

Exceto para a UDESC, é vedado até 31.12.2013 a concessão de  autorização 
para participação em eventos nacionais e internacionais  cujas despesas, totais ou 
parciais, sejam pagas com recursos dos órgãos/entidades, ainda que tenham origem 
em receita própria ou advenham de convênios. Cabe ao Gabinete do Governador do 
Estado a análise sobre os casos excepcionais. 

 
 

 Eventos de natureza sistêmica - são aqueles realizados para atender às 
demandas oriundas das atividades previstas nos  sistemas administrativos 
do Estado, em que os conteúdos trabalhados necessitam de tratamento 
uniforme levando à padronização de informação e economia nos 
investimentos realizados. A responsabilidade pelas ações de Capacitação 
Sistêmica é da GEDEP/DGDP/SEA e do órgão central do respectivo 
Sistema. Exemplos: Eventos do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços, 
Planejamento e Orçamento; 

 Eventos de natureza finalística - são aqueles realizados para atender às 
demandas oriundas das atividades finalísticas do Estado. A 
responsabilidade pelas ações de capacitação finalística é do setorial de 
recursos humanos ou equivalente do órgão. Exemplos: Eventos 
direcionados para os servidores da área de saúde ou para os servidores da 
Secretaria de Segurança Pública; 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=93
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Os eventos de capacitação podem ocorrer nas diferentes modalidades previstas 
no Decreto nº 3.917/2006: curso, seminário, jornada, simpósio, workshop, congresso, 
encontro, painel, fórum e oficina. O formato dos eventos pode ser presencial ou à 
distância, nesse caso por meio de teleconferência, videoconferência ou Internet. 

Os instrumentos para efetivação da Política Estadual de Capacitação são os 
seguintes: 

 Os planos de capacitação da administração direta, autárquica e 
fundacional; 

 Os módulos do Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos, 
referentes à capacitação; 

 Os relatórios de execução dos planos de capacitação; e; 

 Os indicadores de resultados da capacitação. 

A IN nº 008/2006/DGRH/SEA orienta a preparação do plano de capacitação, 
documento no qual devem estar indicadas as ações de capacitação prioritárias para o 
período apreciado. Na mencionada IN os planos são definidos como “instrumentos de 
planejamento, execução e acompanhamento das ações de capacitação, programadas 
para os servidores civis das Secretarias, Autarquias e Fundações, que possibilitam a 
produção e o gerenciamento das ações de capacitação”. 

A elaboração destes planos é incumbência reservada à Gerência de Gestão de 
Pessoas ou equivalente dos Setoriais e Seccionais do Sistema de Gestão de Pessoas. 
Posteriormente, devem ser aprovados pelo titular do órgão ou entidade e, na seqüência, 
validados pela Secretaria de Estado da Administração. Transcorridas essas etapas, a 
Gerência de Recursos Humanos ou equivalente divulgará internamente os eventos 
previstos para o semestre. 

Um importante aspecto da Política Estadual de Capacitação é o aproveitamento 
de servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo Estadual como ministrantes em eventos de 
capacitação. A seleção dos servidores ministrantes é tarefa da Gerência de Gestão de 
Pessoas ou equivalente do órgão ou entidade, no caso de planos de capacitação 
finalísticos, e da GEDEP nos demais casos. 

O servidor poderá ser remunerado por esse trabalho desde que não esteja 
afastado de suas atividades e o evento não objetive a orientação, divulgação e 
treinamento de atividades integrantes de sua área de atuação. O valor da gratificação, 
referente a uma hora/aula, é de 3% do valor do vencimento da Referência A, Nível 1, 
da Tabela de Vencimento estipulada na Lei Complementar nº 322/2006 para os 
servidores que possuem pós-graduação. Os servidores com nível superior completo 
percebem 80% da referida base de cálculo e os servidores com nível médio completo 
recebem 64% do valor pago ao servidor ministrante pós- graduado. Atualmente, tais 
índices correspondem a R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos), R$ 18,24 
(dezoito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 14,59 (quatorze reais e cinqüenta e nove 
centavos) por hora/aula, respectivamente. 

A liberação de horário da jornada de trabalho está limitada em 20% para 
servidores efetivos e em 10% para o ocupante de cargo em comissão. Para este, existe 
ainda a condição do evento não ocorrer durante seu horário de trabalho. 
Semanalmente, não poderá exceder a 6 horas a liberação da jornada de trabalho, à 
exceção de eventos que possuam carga horária condensada e que contem com prévia 
justificativa da instituição promotora e dos eventos de capacitação à distância, que 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/003917-005-0-2006-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/000008-009-0-2006-009.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2006/322_2006_lei_complementar.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2006/322_2006_lei_complementar.doc
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contarão com carga horária de 2 horas/dia. Saliente-se que as horas/aula ministradas 
em horário diferente do horário de trabalho não podem ser contadas como horas 
trabalhadas, bem como aqueles servidores que trabalham em regime de 

plantão não poderão ministrar aulas nos períodos nos quais encontrarem-se cumprindo 
plantão. 

Para prosseguir ministrando, o servidor passará por avaliação dos alunos ao 
final de cada evento, mantendo-se apto somente enquanto mantiver ao menos a média 
7 nas notas atribuídas pelos alunos, consideradas as 2 últimas participações. 

 
 

Outros aspectos importantes: 
 
 

Os procedimentos administrativos estão organizados por itens, a fim de facilitar 
o entendimento e a busca das informações. 

Solicitação 

Evento organizado por órgão ou entidade do Poder Executivo 

O servidor interessado em participar de evento solicita a sua participação 
diretamente ao Setorial/Seccional, que deverá providenciar o preenchimento do 
formulário MCP-203. 

Evento organizado por instituição externa 

O servidor interessado em participar de evento solicita a sua participação por 
comunicação interna acompanhada do folder ou programa do evento. 

Encaminhamentos 

Evento organizado por órgão ou entidade do Poder Executivo O formulário 
MCP-203, após devidamente preenchido e assinado pelo servidor e o Gerente/Diretor 
da área, é entregue no Setorial/Seccional. 

Evento organizado por instituição externa 

A comunicação interna acompanhada folder ou programa do evento, depois de 
obtido o consentimento do Gerente/Diretor da área, é entregue no Setorial/Seccional. 

Homologação de evento 

Não estando o evento registrado no Sistema (sem homologação), o 
Setorial/Seccional encaminha à GEDEP/DGDP/SEA para análise, via protocolo, o 
formulário MCP-044 com a assinatura do titular do órgão ou entidade ou do responsável 
pela capacitação para homologação dos eventos. Sendo procedente, a GEDEP inclui o 
mesmo no Sistema e fornece o código do evento no referido formulário. 

Para evento sistêmico ou previsto no plano de capacitação, a GEDEP 
providencia a homologação e a sua primeira ocorrência sem que  o Setorial/Seccional 
precise solicitar. 

 
 

Homologação de evento sistêmico 

Mesmo sendo de responsabilidade dos Setoriais/Seccionais a execução dos 
planos de capacitação no que se refere à capacitação sistêmica, a GEDEP homologa e 
registra a primeira ocorrência do evento no Sistema. Após a realização do   evento   a   
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GEDEP   preenche   o   formulário   MCP-010   e   o   encaminha  ao 

Setorial/Seccional do órgão ou entidade de origem do servidor para registro das 
informações do(s) servidor(es) ministrante(s) e participante(s) aprovado(s) no Sistema. 

 
 

Análise da solicitação 

Todo evento com carga horária igual ou superior a 4 (quatro) horas/aula pode 
ser homologado, mas somente será validado para efeito de promoção ou progressão o 
evento com carga horária igual ou superior a 16 (dezesseis) horas/aula. 

Não estando o evento relacionado com o cargo ou a classe da carreira ocupada 
ou a área de atuação do servidor, não há validação das horas para fins de progressão 
funcional, mas apenas registrado no Sistema a fim de manter os dados cadastrais e 
funcionais atualizados. 

 
 

Formulários 

MCP-010: instrumento que sintetiza os principais aspectos do evento realizado, 
servindo de base à validação das horas para fins de progressão funcional do servidor 
participante e ministrante. 

MCP-044: instrumento utilizado para solicitação de homologação de evento ou 
de ocorrência à GEDEP, pelo Setorial/Seccional. 

MCP-203: utilizado na solicitação de participação em evento organizado por 
órgão ou entidade do Poder Executivo. 

MCP-204: se o evento é realizado por órgão ou entidade do Poder Executivo, a 
freqüência diária do participante é registrada no referido formulário. 

 
 

 
 

Evento não cadastrado no Sistema (sem homologação) 

 sendo o evento organizado por órgão ou entidade do Poder Executivo,  receber 
a inscrição no evento pelo formulário MCP-203, devidamente preenchido e assinado 
pelo servidor e ratificado pelo Gerente/Diretor da área. Sendo o evento organizado por 
instituição externa, receber a comunicação interna ratificada pelo Gerente/Diretor da 
área, acompanhada do folder ou programa; 

 constatado que o evento não está cadastrado no Sistema, preencher o formulário 
MCP-044 e encaminhá-lo a GEDEP para análise e, sendo procedente, inclusão no 
Sistema; 

 receber da GEDEP o parecer sobre a homologação e o registro da primeira 
ocorrência (retorno do formulário MCP-044); 

 não tendo sido homologado o evento pela GEDEP, comunicar o servidor  pelo 

 
pela GEDEP, conferir a inclusão no Sistema; 

 arquivar o formulário MCP-203 e MCP-044 na pasta funcional individual e ou 
geral, conforme os procedimentos de organização do Setorial/Seccional; 

 após a realização do evento: 
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 verificar se o servidor teve freqüência suficiente no evento (igual ou superior 
80%); 

 receber do servidor a fotocópia do certificado de participação no evento e 
conferir com o original; 

 preencher o formulário MCP-010, anexando o certificado e o formulário MCP- 
204, se for o caso; 

 registrar os dados do(s) servidor(es) ministrante(s) e ou participante(s) 
aprovado(s) no Sistema; 

 arquivar o formulário MCP-010 e os demais documentos na pasta funcional 
individual ou geral, conforme procedimentos de organização do Setorial/Seccional. 

 após a realização do evento de servidor lotado em outro órgão ou entidade 
(situação de disposição ou convocação): 

 verificar se o servidor teve freqüência suficiente no evento (igual ou superior a 
80%); 

 receber do servidor a fotocópia do certificado de participação no evento e 
conferir com o original; 

 preencher o formulário MCP-010, anexando o certificado e o formulário MCP- 
204, se for o caso; 

 encaminhar o formulário MCP-010, acompanhado da documentação, ao  
órgão ou entidade de lotação do servidor. 

 
 

Evento cadastrado no Sistema 

 sendo o evento organizado por órgão ou entidade do Poder Executivo,  receber 
a inscrição no evento pelo formulário MCP-203, devidamente preenchido e assinado 
pelo servidor e ratificado pelo Gerente/Diretor da área. Sendo o evento organizado por 
instituição externa, receber a comunicação interna ratificada pelo Gerente/Diretor da 
área, acompanhada do folder ou programa; 

 registrar a ocorrência do evento no Sistema; 

 arquivar o formulário MCP-203 na pasta funcional individual ou geral, 
conforme procedimentos de organização do Setorial/Seccional; 

 após a realização do evento: 

 verificar se o servidor teve frequência suficiente no evento (acima de 80% de 

frequência); 
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 receber do servidor a fotocópia do certificado de participação no evento e 
conferir com o original; 

 preencher o formulário MCP-010, anexando o certificado e o formulário MCP- 
204, se for o caso; 

 registrar os dados do(s) servidor(es) ministrante(s) e ou participante(s) 
aprovado(s) no Sistema; 

 arquivar o formulário MCP-010 e os demais documentos na pasta funcional 
individual ou geral, conforme procedimentos de organização do Setorial/Seccional. 

 após a realização do evento de servidor lotado em outro órgão ou entidade 
(situação de disposição ou convocação): 

 verificar se o servidor teve freqüência suficiente no evento (acima de 80% de 
freqüência); 

 receber do servidor a fotocópia do certificado de participação no evento e 
conferir com o original; 

 preencher o formulário MCP-010, anexando o certificado e o formulário MCP- 
204, se for o caso; 

 encaminhar o formulário MCP-010, acompanhado da documentação, ao  
órgão ou entidade de lotação do servidor. 

 
 

Evento sistêmico promovido pela GEDEP 

 receber da GEDEP o formulário MCP-010 acompanhado do certificado e do 
formulário MCP-204; ESTADO DE SANTA CATARINA 

 registrar as informações do(s) servidor(es) ministrante(s) e ou participante(s) 
aprovado(s) no Sistema; 

 arquivar o formulário MCP-010 conforme procedimentos de organização do 
Setorial/Seccional. 

 
Fonte: 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Form
ularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Participacao_em_Eventos_28-07-16.PDF 

 

13. FÉRIAS 
 
 

Férias constituem o direito de o servidor afastar-se por trinta dias durante o 
exercício, após cumprido um período aquisitivo de 01 (um) ano. Ao sair em férias, o 
servidor tem direito de perceber 1/3 (um terço) a mais de sua remuneração, nos termos 
do artigo 7º, inciso XVII, combinado com artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 

O Estatuto do servidor público, Lei 6745/85 assim  disciplina  o instituto    das 
férias: 

 

Art. 59. O servidor gozará anualmente 30 (trinta) dias de férias. (Redação 
dada pela LC 605, de 2013) 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Participacao_em_Eventos_28-07-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Participacao_em_Eventos_28-07-16.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37IX
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§ 1º Somente depois do primeiro ano de exercício, adquirirá o funcionário 
direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que completar o  período. 
§ 2º É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. 
§ 3º Fica facultado o gozo de férias em 2 (dois) períodos, não inferiores a 10 
(dez) dias consecutivos. (Redação dada pela LC 605, de 2013) 

 
Art. 59-A. Será pago ao servidor, por ocasião das férias,  independentemente 
de solicitação, o acréscimo constitucional de 1/3 (um terço) da remuneração 
do período de férias. 
Parágrafo único. Na hipótese do § 3º do art. 59 desta Lei, o disposto no caput 
deste artigo será aplicado no primeiro período de férias. (Redação dada pela 
LC 605, de 2013) 

 

Art. 61. É proibida a acumulação de férias. 
Parágrafo único. Ao entrar em férias, o funcionário informará o seu  endereço 
eventual. 

 

 
O Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas tem a atribuição de coordenar a 

elaboração da escala de férias do exercício posterior, junto com as diretorias da 
unidade em que está inserido, e implantá-la no SIGRH até o dia do processamento do 
teste da folha de pagamento do mês de dezembro. 

Após elaborada e implantada no SIGRH a escala de férias, cabe ao 
Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas controlar o usufruto das mesmas durante o 
exercício. Para tanto, o Setorial/Seccional receberá o relatório gerado pelo sistema e 
o aviso de férias a ser entregue aos servidores com previsão de usufruto para o 
segundo mês subseqüente ao processamento da folha de pagamento. 

Além dos relatórios gerados pelo sistemas, sugere-se a utilização da planilha 
eletrônica “FÉRIAS - Escala e Controle de usufruto.xls” na qual consta uma planilha 
chamada “Escala”, que, se alimentada adequadamente, apresentará quais  servidores 
gozarão férias em cada mês do ano: 
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Já na planilha “controle de usufruto”, pode-se registrar, por repartição 
administrativa (gabinete do gestor, diretorias, gerências), a quantidade de dias de 
férias usufruídos e, na excepcional hipótese de interrupção das férias,  INSTRUÇÃO 
NORMATIVA nº  1/SEA - de  25/6/2014, o saldo restante a ser gozado pelo servidor. 

file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20nº%20%201/SEA%20-%20de%20%2025/6/2014
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20nº%20%201/SEA%20-%20de%20%2025/6/2014
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Antes da utilização sugere-se completar no cabeçalho o nome da unidade em 
que o Setorial está inserido. Abaixo, seguem duas notas de conferência de controle 
de férias, uma a ser realizada anualmente (no final do mês de novembro), e outra, 
mensalmente, com base no previsto na  INSTRUÇÃO NORMATIVA nº  1/SEA - de  
25/6/2014. 

 

 

Lista de Procedimentos – Férias - Anual 

Verificar se a Unidade consta no rol de excluídos da proporcionalidade de concessão de 
férias aos servidores nos meses de janeiro e fevereiro. Do contrário, no mês de janeiro 
haverá a obrigatoriedade da aplicação da proporcionalidade máxima de 1/12 (um doze avos) 
sobre o número de servidores ativos e em situação de convocação ou de disposição com 
ônus para o destino, lotados na Unidade, excetuando-se os servidores integrantes do Grupo 
Segurança Pública - Polícia Civil que, em decorrência da Operação Veraneio a proporção é 
de 1/9 (um nono) por mês. Já no mês de fevereiro a proporção será de 6/12 (seis doze 
avos), exceto os servidores integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil que, em 
decorrência da Operação Veraneio a proporção é de 1/9  (um nono) por mês. 
Esta situação deve ser comunicada a todos servidores, para que observem a 
proporcionalidade. 

file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20nº%20%201/SEA%20-%20de%20%2025/6/2014
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20nº%20%201/SEA%20-%20de%20%2025/6/2014
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Receber e conferir o relatório Escala de Férias  

Receber o relatório devidamente preenchido e assinado pelos servidores em exercício na 
Unidade, devidamente ratificado pelos Gerentes e Diretores. 

Verificar se a proporcionalidade para os meses de janeiro e fevereiro foi observada. 

Devolver o relatório à Diretoria quando não atender a proporcionalidade estabelecida para 
os meses de janeiro e fevereiro, ou quando não existir ratificação dos servidores, dos 
Gerentes e dos Diretores no relatório. 

Quando o número de servidores optantes por férias no mês de janeiro exceder ao limite de 
1/12 (um doze avos) e no mês de fevereiro exceder ao limite de 6/12 (seis doze avos), 
observar-se-á como critérios para concessão: 

 
I - quem irá completar 70 (setenta) anos, em função da aposentadoria compulsória; 
II - quem estiver cumprindo o interstício aposentatório; III -  maior tempo de 
serviço público estadual; 
IV - maior número de dependentes menores de 14 (quatorze) anos de idade; 
V - assiduidade. 

Registrar no SIGRH a escala de férias do exercício posterior impreterivelmente até o dia do 
processamento do teste da folha de pagamento do mês de dezembro,  
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Lista de Procedimentos – Férias - Mensal 

Receber e conferir a relação dos servidores com previsão de usufruto de férias para o 
segundo mês subseqüente ao processamento da folha de pagamento, para fins de controle. 
A relação é processada pelo CIASC junto com os relatórios da folha de pagamento e 
encaminhada aos órgãos e entidades. 

Entregar ao servidor a comunicação individual de previsão de férias, que ratifica a existência 
de usufruto no mês subseqüente. A comunicação é processada pelo CIASC junto com os 
relatórios da folha de pagamento. 

Receber e avaliar as solicitações de alteração do período de usufruto de férias. 

Alterar a data de início das férias no Sistema desde que haja a anuência da Gerência ou 
Diretoria da área, que seja o primeiro pedido do servidor no exercício em curso e que tenha 
sido feito até o 5º dia útil do mês imediatamente anterior ao previsto na escala de férias. 

Solicitar (obrigatoriamente durante o período de usufruto até o processamento do teste da 
folha, quando será definida a nova data de início do período restante) a interrupção das férias, 
nos casos de calamidade pública, comoções internas, convocação para  júri, serviço  militar  
ou  eleitoral  ou  por  motivo  de  superior      interesse 

público, justificada a imperiosa necessidade pela Gerência ou Diretoria imediata com o de 
acordo do titular ou dirigente do órgão ou entidade. 

Quando a interrupção se der após o 15º (décimo quinto) dia de usufruto, não haverá 
devolução da gratificação de férias processada na folha de pagamento do mês anterior ao 
início do gozo. 

Não haverá interrupção das férias para servidor que venha a ser cometido de doença na 
mesma data de início do usufruto ou durante o seu usufruto, prevalecendo o primeiro 
afastamento. 

As férias não se consideram interrompidas: 
I - se no curso do período concessivo o servidor casar ou falecer algum dos parentes no qual 
a legislação resguarda afastamento remunerado ficará prejudicado o direito de afastamento 
legalmente previsto para essas ocorrências, o qual será absorvido no período concessório 
em curso; 
II - se o casamento ou falecimento ocorrer nos últimos dias de férias, o servidor terá direito 
ao afastamento correspondente ao número de dias que faltar para completar o prazo da 
ausência. 

A sustação/suspensão de férias com a devolução dos valores da gratificação de férias será 
efetuada com a anuência do titular ou dirigente do órgão ou entidade ou quando da existência 
de afastamento com data de início igual ou anterior a do usufruto, devendo ser solicitada 
antes do início do usufruto, quando será definida, obrigatoriamente, a nova data de usufruto 
no exercício  atual. 
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A sustação/suspensão prevista no parágrafo 1º deste artigo, para os órgãos e entidades 
usuários do Sistema Informatizado de Recursos Humanos - SIRH, será processado pela 
Gerência de Acompanhamento e Normatização da Gestão de Pessoas - GAPES, da Diretoria 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal - DGDP, mediante solicitação pelo e-mail 
gecof@sea.sc.gov.br, devendo atender, ainda, a situação em que o servidor já iniciou o 
usufruto. 

Conferir a alteração ou sustação no teste da folha de pagamento subseqüente. 

Verificar se no mês de usufruto de férias não ocorreu o pagamento de gratificação para 
participar em comissão de licitação, a qual deve ser processada para o servidor suplente. 

 
 
 

14. FOLHA DE PAGAMENTO 
 
 

Dentre as rotinas que estão sob responsabilidade do Setorial/Seccional de 
Gestão de Pessoas, aquelas relativas à folha de pagamento merecem destaque e 
maior atenção, uma vez que repercutem financeiramente tanto para o erário quanto 
para os servidores. Portanto, é fundamental que sejam revisados os valores antes  
de serem implantados no SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos),   bem   como   que   tais   dados   sejam   conferidos   por   ocasião     do 
processamento do teste e da prévia da folha de pagamento, como forma a  assegurar 
a exatidão e lisura dos pagamentos e de fato realizar a etapa da  liquidação da 
despesa pública (art. 63 da Lei 4.320/64). 

A despesa com pessoal, como despesa pública que é, está submetida às 
regras da Lei 4.320/64, em especial quanto às fases de  processamento,  quais 
sejam: empenho, liquidação e pagamento (arts. 58 e seguintes da Lei nº 4.320/64). 
Portanto, para resguardar o ordenador de despesa, a cada exercício deve ser aberta 
uma pasta para arquivar os documentos relativos a essas fases. Nessa linha de 
entendimento, colecionam-se as recomendações do Tribunal de Contas do Estado 
constantes nos itens 6.4.8 e 6.4.9 da Decisão TCE nº 1422/08, Processo ARC - 
05/04108573. 

6.4.8. anexe o resumo da folha de pagamento, devidamente certificada pelo 
setor competente, com o objetivo de comprovar e demonstrar a origem do 
valor empenhado e dar suporte à liquidação da despesa, em observância à 
Lei (federal) n. 4.320/64, arts. 58, 62 e 63, e à Resolução n. TC-16/94,  arts. 
57          e          58          (item          2.12          do          Relatório         DCE); 

 
6.4.9. junte aos empenhos os comprovantes dos pagamentos de com 
encargos sociais e patronais do IPREV e INSS, que objetivam dar suporte 
às despesas e à sua regular liquidação, em atendimento à Lei (federal) n. 
4.320/64, arts. 62 e 63, e à Resolução n. TC-16/94, arts. 57 e 58 (item 2.12 
do Relatório DCE); 

 
 

14.1. Da liquidação da Despesa com Pessoal 
 
 

mailto:gecof@sea.sc.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#art63
http://consulta.tce.sc.gov.br/processosNovo/asp/decisao.asp?nu_proc=504108573&amp;ano=0
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A liquidação da despesa de pessoal é a conferência de que o serviço foi 
prestado pelos servidores e que as remunerações estão de acordo com a legislação 
vigente. Embora pareça simples, em verdade a liquidação da despesa com pessoal 
não se resume a um único ato, pois ela ocorre quando do registro de freqüência, no 
cálculo e revisão dos valores de benefícios a serem implantados no SIGRH e na 
correta conferência dos processamentos da folha de pagamento. 

Os procedimentos referentes ao registro da frequência e ao cálculo de 
valores, cujos pagamentos são retroativos são tratados em tópicos próprios deste 
guia. Já quanto à revisão de valores, recomenda-se a utilização do princípio de 
controle chamado segregação de funções, segundo o qual as tarefas inerentes a uma 
despesa não devem ser concentradas em uma única pessoa, mas sim divididas em 
etapas, cada uma a cargo de um servidor distinto, que antes de realizar a sua 
atribuição irá conferir as dos demais. Assim, quando de um pagamento retroativo, 
por exemplo, recomenda-se que a pessoa que realiza os cálculos não seja a mesma 
que implanta os valores no sistema, a qual poderá revisar o trabalho efetuado pelo 
servidor que atuou no processo antes dele. 

 

14.3 SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) 

 
Visão geral do Sistema Integrado de Gestão e de Recursos Humanos - 
SIGRH  

 

O SIGRH tem a finalidade de gerir, informatizar e padronizar os principais 
processos da área de gestão de pessoas do Estado. 

Dentre os objetivos específicos do SIGRH estão: 
 

a) introduzir uma sistemática de planejamento financeiro, com simulações e projeções 
de resultados, permitindo ao gestor público uma atuação mais eficaz;  

b) implantar a sistemática de planejamento contínuo e de longo prazo nas ações 
direcionadas à gestão de pessoas, garantindo o alinhamento com o planejamento 
governamental;  

c) introduzir uma sistemática de acompanhamento e controle permanente utilizando 
indicadores comparativos; 

d) utilizar intensivamente os recursos da tecnologia da informação de forma a 
desburocratizar os procedimentos; 

e) integrar o sistema de recursos humanos com todos os subsistemas que guardem 
correlação, propiciando-lhe um novo modelo conceitual e lógico; 

f) gerar maior agilidade e transparência nos procedimentos relativos à gestão de 
pessoas, oferecendo condições ideais de atendimento aos servidores públicos 
estaduais; 

g) integrar o relacionamento diário entre gestores, setoriais e seccionais de recursos 
humanos e servidores, suportando a demanda de atendimento dos colaboradores 
do Estado nos postos de atendimento e por meio da internet. 
 

 
 

14.4 Processamento da prévia 
 

14.4.1 Conferência da Prévia da Folha de Pagamento 
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Quando ocorrer o processamento da prévia da folha de pagamento, os 
valores lançados devem ser conferidos com a folha definitiva do mês anterior para 
verificar variações relevantes. Para efetuar a conferência da prévia, recomenda-se 
que se façam análises individuais (servidor a servidor) e gerais (consolidado do 
órgão/entidade). 

Para melhor compreensão, segue abaixo a transcrição de uma página do 
relatório “Gerar comparativo entre folhas”. 

O caminho para se chegar neste relatório é o seguinte: 

 PAGAMENTOS RELATÓRIOS E CONSULTAS / GERAR 

COMPARATIVO ENTRE FOLHAS 

 

 

Outro relatório utilizado quando quiser especificar por nome para a 
conferência da prévia é o Relatório comparativo analítico, para se chegar a ele no 
SIGRH o caminho é o seguinte: 
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PAGAMENTOS / RELATÓRIOS E CONSULTAS / GERAR 
COMPARATIVO ENTRE FOLHAS ANÁLITICO. 

                                

  Para verificar valores que estão lançados na prévia irregularmente 
recomenda-se seguir o roteiro abaixo: 

 

Rotina mensal de Conferência Prévia da Folha de pagamento no 

SIGRH 

1) emitir o relatório PAGAMENTOS RELATÓRIOS E CONSULTAS/GERAR 

COMPARATIVO ENTRE FOLHAS 

2) salvar o arquivo no excel e filtrar por maiores variações do código 09-0901 (remuneração 

bruta) de mês para mês. 

3) verificar o comparativo por servidor da variação entre a folha definitiva do mês anterior 

com a prévia da folha de pagamento atual, e conferir o detalhamento por códigos de 

rubrica, verificando os códigos que tiveram maiores alterações. 

4) verificar também se existe motivação nas justificativas da prévia enviadas pela GEPES 

do órgão. 

5) abrir o contracheque do servidor identificando a motivação da variação. 

6) verificar o comparativo por servidor da variação entre a folha definitiva do mês anterior 

com a prévia da folha de pagamento atual, e conferir o detalhamento por códigos de 

rubrica, verificando os códigos que tiveram maiores alterações. 

7) Emissão e encaminhamento a GEPES de documento pelo Controle Interno em caso de 

eventual irregularidade. 



57  

Checklist de rotinas da Folha de pagamento 

 

Checklist - Conferência da Folha de 

Pagamento 

Base Legal O Órgão de Gestão de 

Pessoas efetuou o 

procedimento? 

Comentários 

  
SIM NÃO 

 

Conferir se as datas de 

processamento do teste, da prévia 

e da definitiva foram cumpridas. 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017 

   

Verificar, quando houver 

implantação de pagamento que 

implique aumento no valor da folha 

de pagamento, se foi encaminhado 

em até dois dias úteis antes do 

processamento do fechamento 

parcial o  relatório de justificativas 

- Inclusões/Alterações na Folha de 

Pagamento para a Gerência de 

Remuneração Funcional da SEA 

(geref@sea.sc.gov.br), com cópia  

para a Gerência de Auditoria de 

Pessoas/DIAG/SEF 

(gapes@sef.sc.gov.br). 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017 art. 5º 

   

Verificar se os relatórios de folha 

gerados nos processamentos de 

abertura, prévia, fechamento 

parcial e definitivo foram 

homologados pelo respectivo 

gerente. 

 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017 art. 7º 

   

Verificar se as inclusões de horas 

extras sem a prévia autorização do 

Grupo Gestor de Governo foram 

excluídas da folha de pagamento. 

 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017art. 8º 

   

file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=966
mailto:geref@sea.sc.gov.br
mailto:gapes@sef.sc.gov.br
file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file://///sefsc-br/DFS/DIAG/GAPES/Controle%20Interno/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
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Verificar se houve algum 

pagamento após o processamento 

da folha prévia, se houver atentar 

para o seguinte: 

Após o processamento da prévia, 

somente poderão efetuar 

correções ou alterações de dados 

funcionais ou financeiros que não 

impliquem em aumento do valor da 

folha e observado o seguinte: 

I - havendo impacto financeiro, 

observado o disposto nos arts. 4º e 

5º desta Instrução Normativa, as 

informações deverão ser 

encaminhadas à DGDP/SEA que 

se manifestará após a análise da 

Gerência competente; 

II – no caso de dúvidas quanto à 

legalidade da concessão de 

vantagem ao servidor, a matéria 

deverá obrigatoriamente ser 

dirimida de forma expressa, 

previamente à inclusão na folha de 

pagamento pela DGDP/SEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017art. 9º 

   

Verificar se foi encaminhado o  

formulário  

 “Conferência da Prévia MCP-031”, 

até o dia do fechamento definitivo 

da folha, à Gerência de 

Remuneração Funcional da 

DGDP/SEA, via e- mail 

geref@sea.sc.gov.br.  

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 

0001/2017 art. 10 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.5 Pagamentos Retroativos 
 

Pagamentos retroativos são créditos devidos a servidores públicos que, por 
qualquer razão, não foram pagos no momento oportuno no âmbito do Sistema 
Administrativo de Gestão de Pessoas. 

Os pagamentos retroativos podem ocorrer de duas formas: por decisão 
administrativa ou judicial. A seguir serão detalhados os procedimentos de pagamento 
nas duas modalidades: 

file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=113
mailto:geref@sea.sc.gov.br
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/INSTRUÇÃO%20NORMATIVA%20Nº%200001/2017
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14.5.1 Por decisão administrativa 

 

Ocorre por requerimento do interessado ou ex officio pelo Setorial/Seccional, 
quando constatado na conferência dos dados funcionais e ou financeiros do SIGRH. 

Atualmente, com a vigência do Decreto nº 1876, de 29 de novembro de 2013, 
os pagamentos de créditos retroativos à conta de Despesas de Exercícios Anteriores 
somente podem ser realizados, quando houver: 

I – reconhecimento expresso da dívida pela autoridade competente; 

II – solicitação pelo dirigente máximo de manifestação da consultoria ou 
procuradoria jurídica do órgão ou da entidade, sobre a possibilidade de se efetuar o 
empenho e o pagamento da dívida à conta de Despesas de Exercícios Anteriores; 

 III – manifestação fundamentada da consultoria jurídica do órgão ou da 
entidade quanto à possibilidade e legalidade da realização do procedimento 
intencionado, além da análise quanto à ocorrência ou não de prescrição em favor da 
administração pública estadual, nos termos do Decreto federal nº 20.910, de 6 de 
janeiro de 1932, e do Decreto-Lei federal nº 4.597, de 19 de agosto de 1942; e 

 IV – autorização expressa da autoridade competente para que se efetue o 
empenho e o pagamento da dívida à conta de Despesas de Exercícios Anteriores. 

Devem ser observados, ainda, o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 44, 
a seguir transcritos: 

§ 2º O processo de que trata o § 1º deste artigo deverá ficar arquivado no 
órgão ou na entidade, à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

§ 3º Na realização de empenhos para pagamentos de Despesas de Exercícios 
Anteriores, devem ser observados, além das disponibilidades orçamentárias, os limites 
financeiros impostos por decreto de programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso vigente. 

 

Checklist pagamento retroativo administrativo 
 

CHECK LIST - Pagamentos retroativos administrativos Base Legal SIM NÃO COMENTÁRIOS 

O servidor tinha direito ao benefício? Foi emitida 

informação demonstrando a metodologia utilizada para 

apuração dos valores e o fundamento legal? 

IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.1, V. 

   

Sendo procedentes os créditos devidos ao servidor deve 

se atentar se o prazo prescricional de 05 anos foi 

obedecido 1 

Parecer PGE 

161/2011 Decreto 

federal nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, 

e do Decreto-Lei 

federal nº 4.597, de 

19 de agosto de 

1942. 

 

   

                                                
1 Obs: Embora a Instrução Normativa nº 001/2006/SEA/SEF/PGE/IPESC estipule o prazo prescricional de 10 (dez) anos, o Parecer PGE 161/2011 

recomenda a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tendo em vista que os débitos do Estado para com o servidor regem-se pelo Decreto nº 20.910/1932, que 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
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Foi emitida a ficha financeira do período ? IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.1, I. 

   

Foi Elaborada planilha de cálculo com o valor por código de 

proventos, a cada mês de competência ? 

Para efetuar tais pagamentos em atraso, é 

necessário identificar o mês em que deveria ter sido paga a verba, 

se são relativos a créditos relativos ao exercício em curso ou se 

são relativos a exercícios anteriores: 

os pagamentos relativos aos exercícios em curso são processados 

em códigos do grupo 02 (ex 02-0001-01, vencimento retroativo 

dentro de exercício 2017), e sem limite mensal de pagamento. 

os pagamentos relativos a exercícios anteriores devem ser 

processados nos códigos 10-0001-01 retroativo exercício anterior 

(2013) e 12-0001-01 retroativo exercício anteriores ao anterior 

(antes de 2016) 

Os valores nominais relativos a exercícios 

anteriores, apurados em planilha por código de provento e 

incluídos em módulo próprio do SIGRH, serão processados, 

automaticamente, em parcelas mensais até o limite estabelecido 

até o limite estabelecido no item 4.5 da Instrução Normativa 

001/2006/SEA/SEF/PGE/IPESC de R$ 3.575,37 (três mil 

quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) desde 

que exista prévia reserva mensal de dotação orçamentária 

específica. 

Esta diferenciação de códigos, entre os do exercício 

em curso e de exercícios anteriores é decorrente da aplicação do 

regime de competência na contabilização da despesa pública, 

conforme artigo 37 da Lei 4.320/64. A inobservância dessa regra 

acarreta em erro no registro orçamentário da despesa, ou seja, se 

em janeiro forem lançados pagamentos retroativos referentes a 

exercícios anteriores nos códigos do grupo 2000 esta despesa 

será registrada equivocadamente como pertencente ao exercício 

em curso, bem como a questão do limite mensal de pagamento no 

caso de pagamentos de exercícios anteriores. 

 

IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC nº 001/2006, 

item 3.1.1, III. 

   

Conferir se o total do pagamento retroativo somado à 

remuneração (código 9983) do mês em que deveria ter 

havido o pagamento não excede o teto remuneratório. 

Art.

 

23, III, 

Constituição 

Estadual 

   

Foi autuado o processo no SPGE, e juntando os 

documentos e coletado a assinatura da autoridade 

competente (titular do Órgão ou quem tenha recebido 

delegação de competência para ordenar despesa com 

pessoal). 

IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.1, VI. 

   

Houve emissão da transcrição dos assentamentos 

funcionais, identificando as ocorrências, se houver, que 

interferem na apuração dos valores a serem pagos; 

 

    

Foi enviado o relatório de justificativas - 
Inclusões/Alterações na Folha de Pagamento para a 
Gerência de Remuneração Funcional da SEA 
(geref@sea.sc.gov.br), com cópia para a Gerência de 
Auditoria de Pessoal/DIAG/SEF 
(gapes@sef.sc.gov.br). 

IN

 

001/2014 GGG, art. 

9° 

   

                                                
assim dispõe: 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for 

a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

 

O supramencionado parecer ainda dispõe que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo 

Tribunal Federal (STF) preveem o prazo prescricional de 05 (cinco) anos não podendo ocorrer nenhum pagamento que extrapole este período prescricional. 

O Decreto Estadual nº 1876, de 29 de novembro de 2013 em seu art. 44, §1º inciso III, prevê a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para 

créditos em favor da administração pública nos termos do Decreto federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e do Decreto-Lei federal nº 4.597, de 19 de agosto de 1942. 

 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
mailto:geref@sea.sc.gov.br
mailto:gapes@sef.sc.gov.br
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2014/000001-009-0-2014-074.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2014/000001-009-0-2014-074.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2014/000001-009-0-2014-074.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2014/000001-009-0-2014-074.htm
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O beneficiário foi notificado com a cópia da planilha 

de cálculo ? 

IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.6 

   

Foram implantados os pagamentos Obs.: Atentar se as 
verbas se referem ao exercício em curso ou a anteriores 
para a utilização do código correto 02-0001-01 retroativo 
dentro de exercício (2017) 

10-0001-01 retroativo exercício anterior (2016) 

12-0001-01 retroativo exercício anteriores ao anterior 

(antes de 2016) ? 

Art.

 

23,

 

III, 

Constituição 

Estadual, 

 IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.2 e Lei 

3.420/64 art. 37. 

   

Está sendo obedecido o limite mensal de pagamento de 

exercícios anteriores de R$ 3.575,37 ? 

 IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 4.5 

   

Houve comunicação ao servidor. Depois de encerrado o 

processo de apuração do crédito e obtido autorização de 

pagamento da autoridade competente, o Setorial/Seccional 

encaminha com AR ao servidor, fotocópia dos autos, 

informando a forma de pagamento das parcelas relativas à 

atualização monetária e o exercício findo ? 

 

    

Havendo contestação (escrita) dos valores pelo 

beneficiário verificar se os autos do processo foram 

enviados à apreciação da respectiva Consultoria Jurídica 

(COJUR) ou órgão equivalente ? 

Constituição 

Federal, art. 5º, LV 

Decreto 724/07, 

art. 6º, IV. 

   

Verificar se após o pagamento integral do crédito, houve o 

arquivamento dos autos junto à pasta funcional do servidor. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IP 

ESC  nº 001/2006, 

item 3.1.7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklist pagamento por decisão judicial 

 

Check list implantação decisão jucidicial Base Legal SIM NÃO 

1) O servidor tinha direito ao benefício? 
Verificar decisão judicial concessiva.  

   

2) Foi emitida informação 
demonstrando a metodologia utilizada para 
apuração dos valores e o fundamento legal? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  

nº 001/2006, 

 

  

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#37XI
http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/sites/default/files/CESC_2013_67_e_68_emds.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#5LV
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#5LV
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#5LV
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000724-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000724-005-0-2007-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
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3) Foi emitida da ficha financeira do 
período de apuração; 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 

001/2006,   

4) Foi elaborada planilha de cálculo dos 
valores percebidos e devidos, apurando o valor 
nominal mensal a ser pago por código de  
provento; 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 
001/2006,   

5) 5)   Foi emitida informação demonstrando a 
metodologia utilizada na apuração dos valores, 
inclusive com o fundamento legal e a clareza 
da conquista do direito ? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 

001/2006,   

6) Houve autuação, no Sistema de Protocolo 
Padrão, da fotocópia da decisão judicial e da 
documentação emitida pelo SIGRH e 
elaborada pelo Setorial/Seccional ? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 
001/2006,   

7) Houve encaminhamento dos autos à 
autoridade competente do órgão ou entidade 
para manifestação (assinatura). Períodos de 
apuração. Variam conforme o rito processual 
de cada ação: 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 

001/2006,   

8) Em caso de  medida liminar proferida em 
mandado de segurança, o termo inicial do 
período de apuração corresponde ao mês de 
impetração ? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 
001/2006,   

9) Em caso de concessão de segurança em 
julgamento de mérito em mandado de 
segurança sem que haja a concessão da 
medida liminar, o termo inicial do período de 
apuração corresponde ao mês de publicação 
da sentença ou do acórdão ? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 

001/2006,   

10) Verificar no caso de medidas 
liminares em antecipação de tutela, se o 
termo inicial do período de apuração foi o 
fixado pelo magistrado ? 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 
001/2006,   

11) No caso de outros tipos de ação, 
verificar se o termo inicial do período de 
apuração correspondeu ao mês do trânsito 
em julgado da sentença. 

IN SEA/SEF/PGE/IP ESC  nº 

001/2006,   

 

 

Rotina de verificação do Controle Interno no SIGRH no controle de 
pagamento de processos retroativos 

 

1) Verificar se houve pagamento de valores retroativos no controle da prévia 

da folha de pagamento. 

2) Se houver pagamentos de valores retroativos relevantes no 

monitoramento da prévia da folha de pagamento, verificar se na 

justificativa da folha houve a motivação do pagamento retroativo.  

3) Para conferir os pagamentos retroativos já pagos ou a serem pagos, 

verificar o relatório no SIGRH 
PAGAMENTOS/RETROATIVOS/MANTER PAGAMENTOS RETROATIVOS 

4) Quando necessário, conferir o processo físico requisitando a vista dos 

autos que originaram o pagamento à GEPES do órgão. 

 
 

14.6 Restituições ao erário 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
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Quando constatado, no exercício do controle interno ou na 

conferência/liquidação da folha de pagamento, algum pagamento a servidor sem 
respaldo legal este incorrerá na obrigação de restituir tais valores ao erário. 

A operacionalização das restituições ao erário pelo servidor com vínculo 
ativo está amparada nos termos do art. 95 da Lei nº 6.745/85, no qual se 
assegura que as reposições e indenizações à Fazenda Pública Estadual serão 
descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte dos 
vencimentos, exceto quando se tratar de ajuda de custo e diárias. 

 

 

Checklist Restituições ao Erário – 

Servidor com vínculo 

Base Legal SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Houve emissão de informação com a 

fundamentação jurídica da 

irregularidade acompanhada de 

documentação comprobatória. 

IN 

SEA/SEF/PGE/I

PE SC nº

 001/2006, 

item 1.1.1 

   

O servidor foi notificado com cópia da 

informação e da planilha de cálculo 

para o direito ao contraditório e ampla 

defesa, com prazo de 30 dias ? 

Constituição 

Federal, art. 5º, 

LV 

   

Em havendo contestação (escrita) do 

servidor quanto ao mérito ou aos 

valores, analisar se há procedência ou, 

se for o caso, encaminhar o processo à 

apreciação da respectiva Consultoria 

Jurídica (COJUR). 

Constituição Federal, 

art. 5º, LV 

Decreto 724/07, art. 

6º, IV 

   

O processo foi autuado no SGPE ? IN SEA/SEF/PGE/IPE 

SC nº 001/2006, 

item 1.1.2. 

   

Foi emitida a ficha financeira do 

período ? 

IN SEA/SEF/PGE/IPE 

SC nº 001/2006, 

item 2.1.1, I. 

   

Foi elaborada planilha de cálculo com 

o valor por código de proventos, 

individualizando-o a cada 

competência. 

IN SEA/SEF/PGE/IPE 

SC nº001/2006, item 

2.1.1, III. 

   

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
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http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2006/000001-009-0-2006-052.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%83%C2%A7ao.htm#5LV
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Verificar se foi atualizada 

monetariamente a parcela que não 

excedeu ao teto remuneratório na 

competência em que houve o 

pagamento, conforme os índices 

utilizados pela Corregedoria-Geral da 

Justiça  do Estado de Santa Catarina 

(disponível em 

http://cgj.tj.sc.gov.br/index.jsp). 

IN SEA/SEF/PGE/IPE 

SC nº 001/2006, 

item 2.1.1, IV. 

   

Verificar se os autos foram arquivados 

junto à pasta funcional do servidor. 

IN SEA/SEF/PGE/IPE 

SC nº001/2006, 

item 4.7. 

   

 
 
 

Checklist – Restituições ao Erário – 

Ex- servidor (sem vínculo) 

Base Legal SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Ao constatar o pagamento indevido de 

vantagem financeira, emitir informação 

com a fundamentação jurídica da 

irregularidade acompanhada de 

documentação comprobatória. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 1.1.1 

   

Autuar os autos do processo no SPP 

e proceder à juntada de documentos. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 1.1.2. 

   

Emitir de ficha financeira do período. IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, I. 

   

Verificar situações funcionais que 

interfiram no valor do débito. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, II. 

   

Elaborar planilha de cálculo com o 

valor por código de proventos, 

individualizando-o a cada 

competência. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, III. 
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Atualizar monetariamente a parcela 

que não excederia ao teto 

remuneratório na competência em que 

houve o pagamento, conforme os 

índices utilizados pela Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Santa 

Catarina (disponível em 

http://cgj.tj.sc.gov.br/index.jsp). 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, IV. 

   

Emitir informação demonstrando a 

metodologia utilizada para apuração 

dos 

valores. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, V. 

   

Gerar guia de depósito identificado.  

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 4.4. 

   

Juntar os documentos aos autos do 

processo. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.1, VI. 

   

Notificar o ex-servidor com o original 

da guia de depósito identificado, cópia 

da informação e da planilha de cálculo, 

oportunizando o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

Constituição 

Federal, art. 5º, 

LV 

   

Havendo contestação (escrita) do ex-

servidor quanto ao mérito ou aos 

valores, analisar se há procedência ou, 

se for o caso, encaminhar os autos do 

processo à apreciação da respectiva 

Consultoria Jurídica (COJUR). 

Constituição 

Federal, art.    5º,    

LV Decreto 

724/07, art. 6º, IV 

   

Se for interposto recurso, encaminhar 

os autos do processo ao titular da 

Unidade, para julgamento, o qual 

poderá solicitar parecer jurídico da 

COJUR ou da PGE, em razão da 

complexidade da matéria. 

Obs.: Antes de remeter os autos do 

processo à PGE, deve a COJUR 

expedir parecer analítico, 

fundamentado e conclusivo. 

Constituição 

Federal, art. 5º, 

LV. 

Lei 6.745/85, art. 

124. 

Decreto 724/07, 

art. 5º, XIII, art. 

6º, III e VII, art. 9º 

e 18. 

   

Esgotado o procedimento do 

contraditório e da ampla defesa, caso 

a decisão seja desfavorável ao ex-

servidor verificar a realização do 

depósito identificado. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 2.1.3. 

   

Confirmado o ressarcimento integral, 

imprimir o comprovante do depósito 

identificado realizado e arquivar os 

autos junto à pasta funcional do ex- 

servidor. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 4.7. 
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Não havendo o pagamento, 

encaminhar os autos do processo para 

a Gerência de Arrecadação da 

Diretoria de Administração Tributária 

da Secretaria de Estado da Fazenda 

para inscrição do débito em dívida 

ativa não tributária. 

 

Decreto 3.874/05, 

art. 22, p. ún. V. 

   

Caso o débito represente valor acima 

de R$ 700,00 (setecentos reais), a 

certidão de dívida ativa será 

encaminhada para a PGE, para  

execução fiscal. 

 

Lei 12.646, art. 5º, 

II. 

   

Arquivamento dos autos junto à pasta 

funcional do ex-servidor. 

IN 

SEA/SEF/PGE/IPE

S 

C nº 001/2006, 

item 4.7. 
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14.2. Horas extras 
 
 

Horas extras ou serviço extraordinário é a atividade laboral que ultrapassa a 
jornada normal de trabalho prevista em lei, quando esta não é suficiente para o 
atendimento das necessidades inadiáveis e/ou imprescindíveis do serviço, em caráter de 
excepcionalidade, sob pena de a sua não prestação trazer prejuízos à administração 
pública. 

Para ocorrer seu pagamento, é necessária a autorização do Grupo Gestor  de 
Governo, a Instrução Normativa nº 001/2017/GGG em seu art. 8º assim dispõe: 

 

 

Art. 8º As inclusões destinadas ao pagamento da gratificação de horário 
extraordinário sem a prévia autorização do Grupo Gestor de Governo será excluída 
da folha de pagamento. 

 

 

Para o servidor enquadrado no horário especial de expediente (Decreto nº 
556/03), a jornada de trabalho é considerada de 30 (trinta) horas semanais e nãoimplica 
em alteração do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo disposição 
em lei específica. Portanto, não compreende hora extra o trabalho realizado por eventual 
necessidade quando ultrapassar 6 (seis) horas diárias até o limite de 8 (oito) horas diárias. 

A realização de HE para servidor em horário especial de 6 (seis) horas diárias só 
poderá ocorrer em período compreendido entre as 06:00 e 22:00 horas, segundo 
entendimento da Secretaria de Estado da Administração. 

As horas extras suplementam a jornada normal de trabalho quando esta não é 
suficiente para o atendimento das necessidades inadiáveis e/ou imprescindíveis do serviço, 
em caráter de excepcionalidade, justificadas antes da realização por intermédio de 
exposição de motivos encaminhada à SEA, que submete a mesma, para a necessária 
autorização, à consideração final do Grupo Gestor de Governo. 

O limite para a prestação de serviço extraordinário é de 120 (cento e vinte) horas 
semestrais, exceto para as atividades operacionais portuárias, da indústria gráfica e dos 
servidores em exercício nos Centros Educacionais de Atendimento ao Adolescente Infrator 
da SJC (não considera o cargo de Agente de Segurança Sócioeducativo) e nos 
estabelecimentos penais da SSP (não considera o cargo de Agente Penitenciário). Também 
está excluído do limite estabelecido o tutor responsável pelo curso de formação a distância 
para gestores escolares, promovido pela SED e o servidor que presta serviços no órgão 
central e na unidade Set na unidade Setoriais/Seccionais de Recursos Humanos. 

Para melhor explicar as especificidades dos procedimentos administrativos em 
órgãos do Poder, buscou-se o texto abaixo, extraído do sítio 
www.portaldoservidor.sc.gov.br, no manual de Horas Extras. 

 
 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Solicitação 

O pagamento de HE somente será liberado para inclusão no Sistema após 
autorização o Grupo Gestor de Governo, com exposição de motivos. Nesta deverá constar, 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
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obrigatoriamente, a nominata dos servidores, o período para realização da HE, não podendo 
ser superior a 6 (seis) meses e, ainda, a repercussão financeira individual mensal. 

Pagamento de HE 

O pagamento das HE será efetuado no mês subseqüente ao do serviço realizado, 
mediante lançamento no Sistema, que calcula automaticamente o valor a ser processado. 

Chefia imediata 

É responsabilidade da chefia imediata atentar para o correto preenchimento dos 
controles de ponto com relação às HE e, também, se elas correspondem ao efetivamente 
trabalhado. 

Servidor recebendo diárias 

Não se aplica o pagamento de gratificação decorrente da realização de HE para  o  
servidor  que  estiver  percebendo  diária,  em  função  de  deslocamento  do 

mesmo para outro ponto do território nacional ou para o exterior, em caráter temporário e a 
serviço. 

O adicional de HE é caracterizado pela realização de horário extraordinário na 
sede em que o servidor estiver lotado e/ou em exercício. 

Servidor em cargo de provimento em comissão ou designado para FTG 
ou FG 

Os servidores comissionados ou designados para FTG ou FG se enquadram 
no regime de dedicação integral, não sendo devida a gratificação aos mesmos. 

Servidor do Grupo Segurança Pública em cargo de provimento em comissão 
ou designado para FTG 

Poderá perceber pagamento da indenização de estímulo operacional. (Parecer 
PGE autoriza) 

Registro de Freqüência de HE 

O servidor deverá registrar a HE realizada no formulário MCP-074, que deverá ser 
encaminhado ao Setorial/Seccional no final do mês de ocorrência. 

O registro de HE poderá ser realizado, ainda, em cartão ponto ou por meio 
eletrônico. 

Pagamento de diárias e hora-extra 

Estando o servidor em locomoção por motivo de viagem à serviço fica impraticável 
a mensuração das horas-extras. Inexiste, no serviço público, dispositivo na legislação que 
valide o pagamento dos 2 (dois) benefícios simultaneamente. 

 
 

 
Grupo Segurança Pública 

Para o servidor pertencente ao Grupo Segurança Pública (Corpo de Bombeiros 
Militar, Perícia Oficial, Polícia Civil, Polícia Militar) da SSP e  Grupo Justiça e Cidadania 
(Sistema Prisional e Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator) da SJC, que 
desempenha atividade finalística operacional, quando no desempenho de serviço de escala 
poderá realizar horas extraordinárias mensais, desde que executado após o cumprimento 
da carga horária a que esteja submetido no turno normal e após o cumprimento de 40 
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(quarenta) horas semanais, até o limite de horas extraordinárias estabelecidas em lei. 

A gratificação pela prestação de serviço extraordinário, reconhecido por 
indenização de estímulo operacional, será calculada por hora de trabalho adicional, 
levando-se em conta a remuneração da hora normal acrescida de 50%. Obedecerão as 
mesmas bases da remuneração do serviço extraordinário e do trabalho noturno. 

 
 

Grupo Justiça e Cidadania 

Para o servidor pertencente ao Grupo Justiça e Cidadania, tanto do Sistema 
Prisional quanto do Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator da Secretaria de  
Estado  da  Justiça  e  Cidadania  que  efetivamente  participam  de     atividades 

finalísticas operacionais fica instituída a Indenização de Estímulo Operacional, nas 
mesmas bases do serviço extraordinário e de trabalho noturno. 

 
 

Fonte: Manual horas extras Portal do servidor 

 

 
 
 

Check list – Horas Extras Base Legal SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Verificar se houve autorização do Grupo Gestor 
de Governo, exposição de motivos com a 
justificativa da efetiva necessidade do serviço 
extraordinário, com indicação nominal dos 
servidores que o prestarão, acompanhada da 
repercussão financeira. 

Instrução GGG 001-
2017 art. 8º 

   

Liquidação da despesa     
Verificar se a chefia imediata se atentou para a 
correto preenchimento dos controles de ponto 
com relação às horas extraordinárias e também 
se elas correspondem ao efetivamente 
trabalhado. 

Lei nº 6.745/85, Art. 
25 
Lei 4.320/64, arts. 62 
e 63. 

   

Identificar a carga horária a ser cumprida pelo 
servidor. 

    

Confirmar registro dos pontos facultativos e 
feriados - conforme Decreto que edita  calendário 
do exercício. 

Decreto nº 2.047/09    

Verificar o registro diário dos campos entrada, 
saída e rubrica do controle de ponto ou registro 
eletrônico da frequencia por meio do crachá ou 
da impressão digital. 

Art. 25 da Lei nº 
6.745/85 

   

Calcular a jornada extraordinária executada pelo 
servidor e subtrair do total trabalhado a carga 
horária normal (liquidação da despesa). 

Lei 4.320/64, arts. 62 
e 63. 

   

Verificar se o limite de 120 (cento e vinte) horas 
extras semestrais foi cumprido para os 
servidores vinculados ao Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis, ressalvadas as exceções 
permitidas - ou de 40 (quarenta) horas 
extraordinárias mensais para os servidores 
pertencentes ao grupo Segurança Pública 
(Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial, 
Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema Prisional e 
ao Sistema de Atendimento ao Adolescente 
Infrator), desde que efetivamente participem de 
atividades finalísticas operacionais. 

Lei  6.745/85,  Art. 23, 
§ 1º. 
LC 137/95, art. 3º, § 
2º. 

   

 
 

14.3. Horário Noturno 
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file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/Instrução%20GGG%20001-2017
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/Instrução%20GGG%20001-2017
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http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#art63
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http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1995/000137-010-0-1995-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1995/000137-010-0-1995-000.htm
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O servidor que executar trabalho entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia 
seguinte tem direito ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) na remuneração 
referente a esse horário, considerada cada hora como o intervalo de cinquenta e  dois 
minutos. 



71  

Lista de Procedimentos – Horário Noturno - Código de Proventos: 
1033 (para servidores em geral) ou Código de Proventos: 1078 (para 
o Grupo Segurança Pública) 

Base Legal 

Verificar se há legislação específica para o órgão ou entidade.  

Efetuar os controles internos para liquidação da despesa: 
- Identificar a carga horária a ser cumprida pelo servidor; 
- Registro dos horários de entrada e saída que correspondam ao 
efetivamente trabalhado; 
- Confirmar registro dos pontos facultativos e feriados; 
- Apor assinatura na folha ponto do servidor atestando a exatidão dos 
dados informados; 

 

Verificar se o pagamento da indenização refere-se ao período 
compreendido entre 22 horas e 06 horas do dia seguinte. 

Lei nº 6.745/85, 
art. 30. 
LC 137/95, art. 
4º, § 1º 

Verificar se a hora noturna considerada é de 52 (cinqüenta e dois) 
minutos. 

Lei nº 6.745/85, 
Art. 89, § 1º. 
LC 137/95, art. 
4º, § 2º. 

Verificar se o percentual de acréscimo sobre a remuneração a título 
de adicional pelo serviço prestado entre 22 horas e 06 horas é de 25% 
(vinte e cinco por cento). 

Lei nº 6.745/85, 
art. 89. 
LC 137/95, art. 
4º. 

Verificar se a quantidade de horas pagas está compatível com os 
dados dos controles. 

Lei 4.320/64, arts. 
62 e 63. 

Verificar eventual pagamento indevido da indenização no período em 
que o servidor estiver afastado com remuneração ou imediatamente 
após um período de trinta dias de férias. 

 

 
 

14.4. Adicional de Pós-graduação 
 
 

Entende-se por pós-graduação o curso em nível de especialização, mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado, ministrado por instituição de ensino de nível superior ou 
a ela vinculada, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

O APG é a vantagem concedida aos servidores efetivos em atividade que 
concluírem o curso de pós-graduação, desde que o curso tenha afinidade com a área 
de atuação e com a natureza do cargo ocupado, cuja descrição e especificação 
constem na legislação específica. 

Fonte: Manual Pós-graduação 
 

 

Lista de Procedimentos – Adicional de Pós-Graduação – Código de Proventos 1131 

Solicitação 

1- Curso de pós-graduação realizado no País: o servidor preenche o formulário MCP-064, 
anexando o diploma ou certificado e histórico escolar (fotocópia). 

2- Curso de pós-graduação realizado no exterior: o servidor preenche 
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http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
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o formulário MCP-064, anexando: 
- diploma ou certificado (fotocópia); 
- histórico escolar ou documento comprobatório equivalente, com tradução por tradutor 
público juramentado (fotocópia). 

3- Cargo ocupado pelo servidor de múltipla habilitação: além da documentação solicitada 
para as situações de curso de pós- graduação realizado no País ou no exterior, deve ser 
anexado ao processo de solicitação o comprovante das atribuições regimentais  da lotação 
ocupada, no mínimo, a 1 (um) ano (fotocópia). 

4- Curso de pós-graduação sem caracterização com o cargo: além  da documentação 
solicitada para as situações de curso de pós- graduação realizado no País ou no exterior, 
deve ser anexado ao processo de solicitação: 

- comprovante das atribuições regimentais da lotação ocupada, no mínimo, a 1 (um) 
ano (fotocópia); 

- declaração do Gerente/Diretor da área informando que o curso está relacionado às 
atividades desenvolvidas pelo servidor 

5- Residência médica para efeito de pós-graduação em nível de especialização: o servidor 
preenche o formulário MCP-064, anexando: 
- diploma ou certificado de residência médica com registro na Comissão Nacional de 
Residência Médica (fotocópia); 
- comprovante de que tenha participado e sido aprovado, no mínimo, em 1.800 (um mil e 
oitocentas) horas aulas em instituição de ensino superior reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica. 

Documentação complementar a ser apresentada 

Se o curso de pós-graduação foi realizado em estabelecimento de ensino isolado, a 
documentação deve apresentar, obrigatoriamente, carimbo com número de parecer do 
Conselho Federal e ou Estadual de Educação, ou órgão ou entidade competente que o 
credenciou,  ou preencher os seguintes requisitos: 
- caracterização da área de especialização do respectivo curso; 
- elementos curriculares fundamentais da respectiva área de especialização, definidos 

ainda: metodologia, grade curricular, corpo docente e sua qualificação; 
- qualificação mínima exigida do corpo docente com formação de mestrado, podendo 

ultrapassar a 1/3 (um terço) o número de docentes sem títulos de mestre; 
- duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas de efetivo exercício escolar; 
- apresentar 10% (dez por cento) da carga horária para formação e apreensão de 

conteúdo de metodologia científica e teoria do conhecimento típicos das respectivas áreas 
de concentração 

. Documentação complementar a ser apresentada. 

Se o curso de pós-graduação foi realizado em estabelecimento de ensino isolado, a 
documentação deve apresentar, obrigatoriamente, carimbo com número de parecer do 
Conselho Federal e ou Estadual de Educação, ou órgão ou entidade competente que o 
credenciou,  ou preencher os seguintes requisitos: 
- caracterização da área de especialização do respectivo curso; 
- elementos curriculares fundamentais da respectiva área de especialização, definidos 
ainda: metodologia, grade curricular, corpo docente e sua qualificação; 
- qualificação mínima exigida do corpo docente com formação de mestrado,  podendo  
ultrapassar  a  1/3  (um  terço)  o  número      de 
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docentes sem títulos de mestre; 
- duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas de efetivo exercício escolar; 
- apresentar 10% (dez por cento) da carga horária para formação e apreensão de 
conteúdo de metodologia científica e teoria do conhecimento típicos das respectivas áreas 
de concentração. 

Se o curso realizado não estiver registrado no Sistema, o servidor deve apresentar, além 
do que está estabelecido na solicitação para cada situação, o formulário MCP-002 
devidamente preenchido e assinado. 

Para inclusão no SIGRH 

Verificar nas normas hipóteses que não permitem o deferimento do APG, como por 
exemplo, absorção do APG pelo valor do vencimento e conseqüente extinção do adicional, 
por meio de Lei. 

Verificar nos autos do processo se há o requerimento do APG e se  foi juntada a cópia 
do certificado ou diploma de conclusão do APG. 

Verificar se o curso que justifica o pagamento do APG tem relação com a atividade 
desempenhada. 

Cadastrar no SIG 
 
RH a data de vigência (data da entrada do requerimento no Setor de Protocolo do órgão 
ou entidade de exercício), o enquadramento do percentual e a base de cálculo, conforme 
tabela xx Na conferência da Prévia da Folha 

Verificar se o pagamento do APG foi efetuado retroativamente a data de entrada do 
requerimento no Setor de Protocolo do órgão ou entidade de exercício. 

 
 

14.5. Gratificação de Insalubridade 
 
 

Trata-se de gratificação que remunera o servidor pelo exercício de atividades 
insalubres, assim consideradas aquelas que, por sua própria natureza ou métodos de 
trabalho, expõem direta e permanentemente a agentes físicos, químicos ou biológicos, 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. 

 

 

Lista de Procedimentos – Gratificação Insalubridade - Código de 

Proventos 1010 e 1032 

Base Legal 

Verificar se quando da concessão da gratificação de insalubridade 
foram autuados os autos do processo e protocolizados. 

Art. 2º, § 4º, da IN 
nº 03/2006/SEA 

Verificar se há o laudo emitido pela Comissão Permanente de 
Avaliação Pericial da DSAS/SEA, bem como se foi procedida à 
convalidação do laudo por meio da publicação de portaria no DOE- 
SC. A vigência do laudo ocorrerá a partir da data de publicação da 
portaria ou, se constar na portaria, terá efeito retroativo. 

Decreto nº 975, 
de 25/06/1996, 
Art. 4º e seu § 1º. 

Caso o(s) laudo(s) já não esteja(m) mais em consonância com a 
estrutura atual do órgão ou tenha(m) sido expedido(s) há muito tempo, 
bem como nos casos nos quais o laudo seja genérico, dificultando a 
confrontação das informações objeto de aferição de seus dados com 
os do SIRH, impõe-se a imediata revisão do(s) laudo(s), no sentido de 
adequá-los à atual estrutura do órgão controlado. Nessa situação, o 
órgão deverá solicitar à SEA, por meio 

Decreto nº 
975/96,  art.  4º, § 
2º. 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1996/000975-005-0-1996-002.htm
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da Diretoria de Saúde do Servidor, que revise o(s) laudo(s) e avalie as 
novas estruturas ou suas modificações, nos termos do Decreto nº 975, 
de 25/06/96, art. 4º, § 2. 

 

Verificar a implantação da Gratificação de Insalubridade no SIRH, no 
campo vigência, conferindo se o percentual está em conformidade 
com a portaria. 

 

Emitir o Relatório Gerencial (módulo 51) referente ao código de 
proventos 1010. 

 

Verificar a efetiva lotação e exercício do servidor na área insalubre 
(lotacional). 

Decreto nº 
975/96, art. 5º, 
Inciso I. 

Identificar servidor que percebe a vantagem e, no entanto, fica exposto 
aos agentes nocivos apenas em caráter eventual, tendo em vista que 
nessa hipótese deixará de perceber a gratificação. 

Decreto nº 975, 
de 25/96, art. 5º. 

Identificar solução de continuidade no desempenho da atividade 
insalubre que deu origem ao pagamento da gratificação, em face de 
remoção, disposição, convocação, exoneração de um cargo para 
posse noutro, exercício de cargo comissionado, mudança de função 
ou lotação do servidor para área distinta daquela que caracteriza a 
vantagem - dentre outros ou esteja afastado do exercício de suas 
funções. 

Decreto nº 
975/96, art. 5º, 
Inciso I. 

Identificar pagamento indevido, em face da eliminação ou 
neutralização de risco. Nessa hipótese, será necessária a confirmação 
das circunstâncias que não autorizam o pagamento. 

Decreto nº 
975/96, art. 5º, 
Inciso II. 

Conciliar os dados do laudo da lotação do servidor e os percentuais 
de insalubridade indicados nele indicados com os dados contidos no 
Relatório Gerencial referente ao código de proventos 1010 e a 
vigência. 

LC 322/06, art. 5º 
e LC nº 323/06, 
Art. 18. 

Verificar se o cálculo da verba está correto.  

Cruzar dados do RHSA do código de proventos 1010 ou 1032 com o 
1070 (código de proventos do Risco de Vida), os quais não podem ser 
percebidos cumulativamente. 

LC nº 81/93, art. 
36, § 1º. 

 
 

14.6. Gratificação pela Participação em Comissão de Licitação 
 
 

Trata-se de retribuição pelo desempenho de atribuições alheias às inerentes 
ao cargo do servidor, quais sejam, as participações em comissão de licitação. Esta 
gratificação tem fundamento nos artigos 3º e 85, inciso II, da Lei 6.745/85 combinados 
com o artigo 5º da Lei Complementar nº 421/08 e é devida aos  membros titulares, ou 
suplentes em substituição aos titulares, de comissões permanentes ou especiais de 
licitação, as quais de distinguem da seguinte forma: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - grupo de servidores 
encarregado de, por um período de 12 meses, receber, examinar e julgar os 
documentos e procedimentos relativos à realização de processos de licitação, nas 
modalidades de convite, tomada de preço, concorrência, leilão ou concurso, em  cada 
órgão. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - grupo de servidores encarregado 
de, no período em que perdurar o processo licitatório, receber, examinar e julgar todos  
os  documentos  e  procedimentos  relativos  à  realização  de  processos   de 
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licitação, nas modalidades de convite, tomada de preço, concorrência, leilão ou 
concurso, em cada órgão. 

 

Lista de Procedimentos – Gratificação pela Participação em 
Comissão de Licitação - Código de Proventos 1403 

Base Legal 

CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES  
Analisar 
- o período de vigência da Portaria de designação dos membros das 
Comissões Permanentes e Especiais de Licitações; 
- se a Portaria foi expedida pelo titular de cada Órgão da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que indicará o nome 
do presidente e do substituto eventual, e dos membros titulares e 
suplentes; 
- a homologação e a publicação da Portaria pelo Secretário de Estado 
da Administração. O titular do órgão interessado encaminhará a 
portaria de designação, devidamente assinada, ao Secretário de 
Estado da Administração, para homologação e publicação, 
obrigatoriamente, no Diário Oficial do Estado. 

Item 3.1 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

 
Item 3.7 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Verificar 
- se pelo menos 2 (dois) dos membros titulares, que são em número 
de 3 (três), no caso da Comissão Permanente de Licitação, são 
servidores detentores de cargo de provimento efetivo pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Poder Executivo. 

 
A critério do Órgão Central do Sistema de Administração de Materiais 
e Serviços, o número de membros titulares das comissões poderá  ser 
aumentado, conforme a complexidade do processo ou de fatores que 
justifiquem o acréscimo dos membros. 

 

Exceção: 
A restrição ao número de membros não se aplica às comissões criadas 
na SEA/DGMS (Comissão Permanente para Abertura e Julgamento 
das Habilitações, Comissão Permanente para Cadastramento de 
Fornecedores, Comissão Permanente para Abertura e Julgamento 
das Propostas e Comissão Permanente para Recebimento de 
Materiais) e no DEINFRA (Comissão de Obras e Projetos, Comissão 
de Compras e Serviços e Comissões dos Distritos Rodoviários). 

Art. 51 da Lei 
Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 
1993 
Item 3.2 da 
INnº02/2002/SEA 
/DIRH/DIAM 

 
 

Item 3.5 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

 
 
 
 

Item 3.6 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Verificar 
- eventual participação direta ou indireta de servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pelo procedimento 
licitatório, inclusive em comissão de licitação, em face da vedação 
prevista na Lei. 

Art. 9º da Lei 
Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 
1993. 

 
Item 3.3 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Verificar 

- eventual recondução da totalidade dos membros da comissão para a 
mesma comissão (mesmos membros e finalidade idêntica) no período 
subseqüente, haja vista a vedação decorrente do Estatuto Nacional de 
Licitações, no qual consta que a investidura dos membros das 
comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão 
no período subseqüente. 

§ 4º do Art. 51 da 
Lei Federal nº 
8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

 

Item 3.4 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM  
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http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
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COMISSÃO ESPECIAL  
Analisar 
- condições excepcionais (Exposição de Motivos se devidamente 
fundamentada) que tenham justificado a constituição de comissão 
especial. 

 
Obs.: Embora o número de comissões permanentes esteja restrito a 
apenas uma por órgão, a SEA/DGMS poderá autorizar, 
excepcionalmente, a constituição de outra comissão especial, 
mediante apresentação de exposição de motivos devidamente 
fundamentada. 

Item 4.1 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Verificar 
- se o período de constituição da Comissão Especial perdurou 
somente durante a vigência do processo licitatório. 

Item 4.2 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

 
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 

Lei nº 6.745/1985 
- artigo 85, II c/c 
LC 421/08,  art. 
5º. 

Proceder à alimentação no SIRH da gratificação exclusivamente aos 
membros titulares das Comissões Permanentes e Especiais de 
Licitação que tiverem período de vigência superior a 30 dias. 

Item 5.1.1 da IN 
nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Registrar a suspensão da gratificação no SIRH no afastamento do 
servidor por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, mesmo 
sendo afastamento remunerado, como férias, licença-prêmio, licença 
para tratamento de saúde, e outros. 

Item 5.2 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM alterada 
pela IN nº 
04/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Registrar concomitantemente a percepção da gratificação ao suplente 
que o substituir, pelo número de dias de atuação do servidor na CPL. 

 

No ato do registro, atentar para a vedação legal de percepção 
cumulativa da gratificação pela participação em mais de uma comissão 
de licitação, 

Item 5.4 da IN nº 
02/2002/SEA/DIR 
H/DIAM 

Na conferência da Prévia da Folha verificar: 
- se o valor pago está em conformidade com o valor definido no art. 
5º da LC nº 421, de 05/08/08; 
- não serviu de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, 
exceto a gratificação natalina. 
- se o valor da gratificação não foi incorporado à remuneração 
normalmente percebida pelo servidor; 

 

Registrar o cancelamento da gratificação no SIRH quando o servidor 
deixar de exercer as funções para as quais foi designado. 

§2º do Art. 5º da 
LC nº 421, de 
05/08/08 

 

 

15. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO PARA FREQÜENTAR 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2002/000002-009-0-2002-020.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000421-010-0-2008-001.htm
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É o afastamento remunerado parcial ou integral do servidor ocupante de cargo 
efetivo das suas atividades, com prévia autorização, para freqüentar curso de pós-
graduação a critério da administração pública. 

 
 

Lista de Procedimentos – Afastamento para freqüentar curso de 
pós-graduação 

Base Legal 

Verificar se o curso pretendido é: 
I – o curso pretendido for: 

 

a) compatível com o interesse da administração pública; 
 
b) afim com o cargo, a área de atuação ou a disciplina do interessado, 
com as atividades desenvolvidas pelo órgão ou pela entidade ou com 
a lotação do servidor; e 

 
c) recomendado pela CAPES, nos casos de mestrado e doutorado; e 

. 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 3º 

Verificar se consta nos autos do processo de APG a Declaração de 
Vida Ativa expedida pelo Setorial ou Seccional de Gestão de  Pessoas 

 

Verificar se o servidor se enquadra nas hipóteses em que a 
autorização será negada. 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 4º 

Verificar se o pedido de APG foi formalizado antes do início do curso. Dec. Nº 
1863/2013, art. 6º 

Verificar se foi procedido ao protocolo do pedido de autorização de 
APG ao Secretário de Estado de Administração, o qual deverá ser 
encaminhado à SEA, contendo, no mínimo: 

I - requerimento em formulário próprio - MCP  002; 
II- justificativa do servidor quanto à aplicabilidade do curso 

na sua área de atuação, com o deferimento da chefia   imediata; 
III- parecer do Setorial/Seccional de  Gestão  de  Pessoas do 

órgão de origem no tocante ao  enquadramento  legal  do  pleito e, 
sobre a oportunidade e o interesse público do afastamento que 
servirá de orientação para a expressa manifestação do titular do 
órgão ou da entidade de lotação ou exercício do servidor; 

IV- termo de compromisso, no qual constará que o 
interessado: 
a) exercerá atividade remunerada somente na instituição 
promotora/executora, durante o afastamento para frequentar o curso, 
exceto quando a atividade for em horário fora da jornada de trabalho 
ou quando para o exercício do cargo ou da função de professor; 

 
b) continuará vinculado às atividades e à área de atuação no serviço 
público estadual, por período e carga horária igual a do afastamento, 
incluindo eventual prorrogação; e 

 

c) cumprirá o termo de compromisso em dias de efetivo exercício, 
conforme o período e a carga horária do afastamento, incluindo a 
prorrogação, nos órgãos da administração direta, autarquias e 
fundações do Poder Executivo estadual; 
V – comprovante de aceitação do candidato, expedido  pela instituição 
executora do curso; 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 6º 
e 7º 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
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VI – comprovante de matrícula, programa e horário de funcionamento 
do curso expedido pela instituição executora dos cursos de mestrado 
e doutorado; 

 
VII – cópia da autorização e/ou reconhecimento do curso, emitido pela 
instituição competente, exceto se for no exterior; e 

 
VIII – projeto de pesquisa, em se tratando de curso de pós- 
doutorado, contendo objetivos, justificativa, metodologia, etapas da 
pesquisa e resultados. 

 
OBS: Quando se tratar de curso realizado no exterior, além dos 

requisitos previstos neste artigo, a participação do servidor  dependerá 
também de prévia autorização do Chefe do Poder Executivo. 

 

Verificar se o servidor afastado encaminha, mensalmente, ao 
Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas do órgão de sua lotação, 
atestado de freqüência assinado pela Instituição de Ensino; 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 9º 

Verificar se o servidor apresentou ao setor de Gestão de Pessoas do 
órgão em que é lotado, em até 90 (noventa) dias após o término do 
curso, comprovante de conclusão ou ata de defesa, com cópia do 
TCC, dissertação, tese ou relatório circunstanciado constando as 
atividades desenvolvidas em conformidade com o projeto de 
pesquisa, em se tratando de pós-doutorado; 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 9º 

Verificar se o servidor cumpriu com o termo de compromisso firmado 
em face do APG; 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 9º 

Verificar se o afastamento do servidor do exercício do cargo ocorreu 
após a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) de portaria 
específica expedida pelo Secretário de Estado da Administração. 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 9º 

Verificar se houve requerimento(s) do(s) servidor(es) que estão 
cumprindo o Termo de Compromisso do APG  pleiteando redução 
de carga horária, licença sem vencimento, exoneração, disposição 
sem ônus e aposentadoria e se estes pedidos foram indeferidos. 

Dec. Nº 
1863/2013, art. 4º 
e 6º 

 
 
 

16. LICENÇAS 
 
 

16.1. Licença para Tratamento Saúde 
 
 

A Licença para Tratamento de Saúde (LTS) é o afastamento com 
remuneração integral concedida a servidor efetivo, por motivo de doença que o 
impossibilite de exercer seu cargo, mediante inspeção do órgão médico oficial. Será 
admitido laudo de médico ou especialista não credenciado, mediante a homologação 
do órgão médico oficial. Concedida por iniciativa da Administração ou a pedido do 
servidor ou de seu representante. 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001863-005-0-2013-004.htm


79  

A remuneração durante a LTS é integral, à exceção das verbas indenizatórias 
tais como auxílio-alimentação (Lei 11.647/00, art. 1º), indenização  pelo uso do veículo 
próprio. 

A impossibilidade do comparecimento até 03 dias será abonada pela Chefia 
imediata ou por mediante apresentação de atestado médico. Após este prazo, 
somente por meio de órgão médico oficial. Excepcionalmente será admitido laudo de 
médico ou especialista não credenciado, mediante a homologação do órgão médico 
oficial. O servidor não poderá se recusar a ser submetido à inspeção médica, sob pena 
de suspensão da licença. 

Para o servidor exclusivamente comissionado, para os empregados públicos 
e para os ACT’s os primeiros 15 dias da licença serão pagos pelo Estado e os demais 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante auxílio-doença. 

A LTS pode ser concedida por até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada 
uma única vez por igual período, mediante manifestação da perícia médica oficial. 
Caso a LTS seja concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será 
considerada como prorrogação. Uma vez expirado o período máximo de licença e não 
estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o segurado 
considerado inválido para o serviço público em geral será aposentado por invalidez. 

O período compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde 
e a publicação do ato de aposentadoria por invalidez será considerado como de 
prorrogação da licença. 

Para o servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado, a LTS é  de 
15 (quinze) dias, sendo que após este período passará a usufruir Auxílio-Doença, 
custeado pelo INSS, desde que já tenha cumprido carência de 12 (doze) meses de 
contribuição. Se a enfermidade for decorrente de acidente, seja em serviço ou não, a 
carência não é exigível. 

O Servidor portador de doenças transmissíveis poderá ser  compulsoriamente 
licenciado, enquanto durar essa condição, a juízo do órgão sanitário. Durante a LTS, 
o servidor fica impedimento de exercer atividades remuneradas, sob pena de 
cassação da licença. 

A licença poderá ser interrompida por iniciativa da Administração, quando 
constatado pela perícia oficial que a moléstia que a motivou deixou de existir, ou a 
pedido do servidor, se considerado apto após reavaliação pericial. 

 
 

Outras questões: 

a) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento 
de saúde e dependerá de laudo médico-pericial circunstanciado. 

b) A incapacidade poderá decorrer de doença diagnosticada ou de situação 
clínica no momento do exame e sua relação com a natureza da atividade exercida 
pelo servidor. 

c) Caso o servidor esteja ausente do Estado, é aceito laudo médico de 
especialistas, desde que homologado pelo órgão pericial oficial. 

d) O servidor não permanecerá em LTS por prazo superior a 02 (dois) anos, 
prorrogáveis  por  igual  período.  Após,  a  critério  da  DSAS/SEA  é  sugerida       a 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2001/011647-011-0-2001-001.htm
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readaptação ou a aposentadoria por invalidez permanente (Art. 60, §1º, Inc. II, da LC 
nº 412/08). 

e) O período compreendido entre o término da licença para tratamento de 
saúde e a publicação do ato de aposentadoria por invalidez será considerado como 
de prorrogação da licença (Art. 60, §1º, Inc. III, da LC nº 412/08). 

f) Se o servidor estiver em gozo de LTS consecutiva por período igual ou 
superior a 365 dias não poderá ser registrada a programação de férias. A inclusão  da 
data de início das férias só poderá ser feita quando o servidor retornar da LTS, ou 
seja, quando do término da referida licença. 

g) Se o servidor estiver em gozo de LTS ininterrupta, em razão da 
incapacidade para o trabalho, não poderão ser concedidas férias. 

h) O servidor que precisar se deslocar da sua sede, por convocação da 
DSAS, tem assegurado o direito ao transporte (passagens) e, no máximo, 03 (três) 
diárias, que são fornecidas pelo órgão ou entidade de lotação e ou exercício mediante 
a apresentação do ofício de convocação. 

 

 

Lista de Procedimentos – Licença para Tratamento de Saúde Base Legal 

QUEM TEM DIREITO  

Servidor efetivo  

PRÉ-REQUISITOS  

Deve ser apresentado ao Setorial/Seccional o atestado médico 
constando o CID, superior a 03 (três) dias, até 48 (quarenta e oito) horas 
após sua emissão, bem como os exames e a fotocópia da receita 
médica, se houver, e a declaração de internação hospitalar, se for o 
caso. 

 

Para servidores da SES, o atestado deverá ser superior a 04 (quatro) 
dias para a jornada de 6 (seis) horas diárias, ou dois períodos quando 
a escala for de 12 (doze) horas. Entrega em até 05 (cinco) dias após 
sua emissão e comunicação à chefia imediata em 24 (vinte e quatro) 
horas. 

LC 323/06, art. 26. 

Não sendo apresentado atestado médico, no máximo, até 05 (cinco) 
dias após a sua emissão, o servidor deve apresentar, ainda, quando  da 
solicitação da LTS no Setorial/Seccional, justificativa por escrito. 

 

INCLUSÃO NO SISTEMA  

Consultar a situação funcional do servidor no Sistema, a fim de verificar 
se o mesmo já possui outro afastamento remunerado para o período. 
Havendo outro afastamento com data de início anterior ao da LTS, não 
é concedida a LTS até que se conclua o seu término: a LTS deve ter 
data de início posterior à data fim do afastamento. 

 

Os servidores da SED lotados em UE, que não possuem acesso ao 
Sistema (SIRH), estão dispensados da consulta prévia da situação 
funcional, transferindo para a DSAS esta atribuição. 

 

Manter controle das concessões por meio do Relatório de 
Afastamentos Saúde/Servidor emitido do SIRH. 

 

Os 03 (três) dias abonados por atestado médico particular não se 
consideram LTS, mas faltas justificadas, e assim devem ser registradas 
no SIRH. 

 

Membros do CTISP  

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000412-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000412-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/000412-010-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/000323-010-0-2006-001.htm
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Encaminhar o servidor à perícia médica quando a LTS for superior a  03 
(três) dias, conforme procedimentos existentes no manual Licença para 
Tratamento de Saúde. 

 

A Diretoria de Saúde do Servidor registrará o afastamento no código 
1810 (LTS - CTISP). 

 

REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR  

Suspender o pagamento do Auxílio-Alimentação e do Prêmio Educar 
até o retorno ao efetivo exercício. 

Art. 5º da LP nº 
14.406/08 

PRORROGAÇÃO DA LTS  

Comunicar o servidor uma semana antes do término da LTS e, se for o 
caso de prorrogação, remarcar a perícia médica. 

 

O pedido de prorrogação deve ser formalizado para todos, 
independente da carreira funcional, no máximo, até 48 (quarenta e  oito) 
horas antes do término da LTS inicial. 

Art. 63, parágrafo 
único, da Lei nº 
6.745/85. 

Verificar  prazo  entre licenças.  Licença concedida  dentro  de  60 dias 
contados do término da anterior será considerada como prorrogação 

Art. 64, parágrafo 
único, da Lei nº 
6.745/85. 

 
 
 

16.2. Licença por motivo de doença em pessoa da família - LPF: 
 
 

O servidor efetivo que estiver temporariamente impossibilitado de comparecer 
ao seu local de trabalho em razão por motivo de doença do cônjuge, ou de parente 
até o segundo grau (pais, irmãos, avós, filhos e netos), ou pessoa que viva sob sua 
dependência, poderá obter licença para acompanhar o parente, desde que a 
enfermidade seja comprovada mediante inspeção médica e pesquisa social; 

A Licença até 03 (três) meses é deferida com remuneração integral; de 03 
(três) meses a 01 (um) ano com 2/3 (dois terços) da remuneração; ou de 01 (um)  ano 
até o limite máximo de 02 (dois) anos com metade da remuneração (50%). 

A LPF poderá ser de até ¼ (um quarto) da jornada diária de trabalho com 
remuneração integral, a pedido do servidor ou mediante parecer da DSAS/SEA, com 
avaliação renovada a cada 90 (noventa) dias nos casos de: 

 I - diabetes insulino, o caso de dependentes com idade não superior a 08 
(oito) anos; 

 II - hemofilia; 

 III - usuário de diálise peritonial ou hemodiálise; 

 IV - distúrbios neurológicos e mentais graves; 

 V - doenças em fase terminal. 

O servidor e o familiar que precisarem se deslocar da sua sede, por 
convocação da DSAS, têm assegurado o direito ao transporte (passagens) e, no 
máximo, 03 (três) diárias, que são fornecidas pelo órgão ou entidade de lotação e ou 
exercício mediante a apresentação do ofício de convocação. 

Durante a vigência da LPF, no período destinado à assistência familiar, o 
servidor é impedido de exercer atividades remuneradas, sob pena de cassação da 
referida licença. 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/014406-011-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/014406-011-0-2008-001.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
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Outras questões: 

a) O servidor e o familiar não poderão recusar a inspeção médica, sob pena 
de suspensão da licença. 

b) A renovação da LPF, contada do término da anterior, é considerada 
prorrogação da primeira. 

c) A LPF poderá ser interrompida em procedimento ex-ofício ou a pedido do 
servidor, após reavaliação pericial, se considerado apto o familiar ou cessarem os 
motivos que justificam o afastamento. 

d) Caso o familiar esteja ausente do Estado é aceito laudo médico de 
especialistas, desde que homologado pelo órgão pericial oficial. 

e) Não há concessão administrativa de LPF motivada por doença do(a) 
companheiro(a) de mesmo sexo. 

f) A contagem no qüinqüênio da licença prêmio será suspensa pelo período 
da LPF excedente a 90 (noventa) dias para o servidor do quadro civil, exceto para os 
servidores do Quadro Segurança Pública - Policial Civil, e 60 (sessenta) dias para o 
quadro do magistério. 

Obs.: dados transcritos do www.portaldoservidor.sc.gov.br. Recomenda-se a 
leitura 
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20For
mularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pe
ssoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF 

 

 

Lista de Procedimentos - Licença por Motivo de Doença em 
Pessoa da Família 

Base Legal 

QUEM TEM DIREITO  
Servidor efetivo  

PRÉ-REQUISITOS  

Comprovar que a doença acomete o cônjuge, parente até segundo grau 
(pais, irmãos, avós, filhos e netos), ou pessoa que viva sob dependência 
do servidor afastado. 

Art. 69, caput, da  
Lei nº 6745/85. 

Verificar a comprovação mediante inspeção médica e pesquisa social; 
(cf. Manual de Normas Técnicas Médico Periciais para padronização 
dos serviços médicos). 

Art. 69, § 1º, da Lei 
nº 6745/85. 
Anexo do Dec. 
4.167, de 30 de 
março de 2006. 

Constatar a impossibilidade do servidor de comparecer ao seu local de 
trabalho em razão da doença. 

Art. 69, caput, da  
Lei nº 6745/85. 

COMO FICA A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR  

Verificar o período da licença para determinar a remuneração do 
servidor. 

Art. 69, § 2º, da Lei 
nº 6745/85. 

Para receber remuneração integral a licença deverá ser de no máximo 
03 (três) meses ou de até ¼ (um quarto da jornada diária de trabalho. 
Renovação da avaliação a cada 90 (noventa) dias. 

Art. 69, § 3º, da Lei 
nº 6745/85. 

Conferir a jornada de trabalho e se a doença coincide com a prevista 
na legislação. 

 

Cobrar a renovação da avaliação a cada 90 (noventa) dias.  
INCLUSÃO NO SISTEMA  

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/004167-005-0-2006-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/004167-005-0-2006-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/004167-005-0-2006-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1985/006745-011-0-1985-000.htm
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Consultar a situação funcional do servidor no SIRH, a fim de verificar 
se ele já possui outro afastamento remunerado para o período. 

 

Havendo outro afastamento com data de início anterior ao da LPF, não 
é concedida a LPF até que se conclua o seu término, situação na qual 
a LPF deve ter data de início posterior à data fim do afastamento. 

 

Os servidores da SED lotados em UE, que não possuem acesso ao 
Sistema, estão dispensados da consulta prévia da situação funcional, 
transferindo para a DSAS esta atribuição. 

 

O controle das concessões de licenças poderá ser feito pelo 
Setorial/Seccional com a emissão do Relatório de Afastamentos 
Saúde/Servidor por meio do SIRH. 

 

SED - para os servidores do Quadro do Magistério da SED e da  FCEE, 
abrangidos pelo disposto na Lei nº 14.406/08, afastados por motivo de 
tratamento de saúde, é suspenso o pagamento do Prêmio Educar até o 
retorno ao efetivo exercício. 

Art. 5º da Lei nº 
14.406/08 

PRORROGAÇÃO DA LPF  

O pedido de prorrogação deve ser formulado independente da carreira 
funcional, no máximo, até 48 (quarenta e oito) horas após o término da 
LPF inicial. 

 

 
 

16.3. Licença para Repouso à Gestante - LRG 
 
 

A Lei Complementar nº 447/09 ampliou a licença gestação para a servidora 
efetiva e a licença paternidade ao servidor efetivo. 

Licença para Repouso à Gestante é uma licença remunerada concedida a 
servidoras efetivas em razão de gravidez. O prazo estabelecido pela referida Lei 
Complementar passa a ser de 180 (cento e oitenta) dias e pode ser iniciado a partir 
de 28 dias anteriores à data do parto, mediante perícia médica, podendo ocorrer, no 
caso de parto antecipado, a partir da 23ª (vigésima terceira) semana de gestação. 

Já o servidor efetivo, quando do nascimento de seu filho, poderá faltar ao 
serviço por até 15 (quinze) dias consecutivos. 

É assegurado ao servidor efetivo licença de 180 (cento e oitenta) dias em 
caso de adoção de criança de até 06 (seis) anos incompletos, ou quando obtiver 
judicialmente a sua adoção ou guarda para fins de adoção. 

Em caso de adoção por cônjuge ou companheiro, ambos servidores  públicos 
efetivos, a licença será concedida por 180 (cento e oitenta) dias ao servidor adotante 
que assim requerer, e 15 (quinze) dias ao servidor, cônjuge ou companheiro adotante 
que assim requerer. 

 
 

Outras questões 

 Quando necessário e mediante inspeção médica, além da LRG é garantida 
à gestante licença para tratamento de saúde, antes ou depois do parto. 

 Em caso de aborto ou natimorto, pode ser concedida Licença para 
Tratamento de Saúde à mãe; 

 Em caso de falecimento da criança durante a Licença para Repouso à 
Gestante, o benefício fica mantido até a data fim pré-estabelecida. 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/014406-011-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/014406-011-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/014406-011-0-2008-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/000447-010-0-2009-001.htm
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Lista de Procedimentos - Licença para Repouso à Gestante –  LRG - Após 
nascimento filho 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional a 
certidão de nascimento até 48 h após o nascimento do filho. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no Setorial / Seccional 
justificativa por escrito no caso de não apresentar a certidão de nascimento no prazo 
determinado no item anterior. 

Verificar se a servidora possui outro afastamento registrado no Sistema. 

Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença, caso 
a servidora possua férias com data de início anterior ao início da LRG. 

Solicitar à GECOF/DGRH/SEA a sustação das férias com a conseqüente devolução da 
gratificação e a alteração do período de usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o 
processamento da prévia ou definitiva da folha de pagamento e da gratificação (1/3 da 
remuneração). 

Caso a servidora possua férias com data de início programada para o período da LRG, alterar 
a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença. 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha ocorrido usufruto das 
férias, registrar o usufruto do período aquisitivo com data de início no dia seguinte ao término 
da licença. 

Caso a servidora tenha Licença Prêmio com data de início programada para o período da 
LRG: alterar a data de início da Licença Prêmio para o dia posterior ao término da licença. 

Conferir se foi preenchido, datado e assinado o formulário MCP-178 e anexada a fotocópia 
da certidão de nascimento. 

Conferir se foi colhida a assinatura do Gerente/Diretor da área. 

Registrar os dados da licença no Sistema. (obs.: data de início é a data de nascimento 
do filho) 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos no Manual do Imposto 
de Renda Retido na Fonte. 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos no Manual do Salário 
Família. 

Fonte: www.portaldoservidor.sc.gov.br - Manuais SEA - Manual Licença Gestante 

Lista de Procedimentos - Licença para Repouso à Gestante –  LRG A partir de 28 dias 
antes da data prevista para o parto 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional 
atestado médico até 48 h após sua emissão. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no Setorial / Seccional 
justificativa por escrito no caso de não apresentar a certidão de nascimento no prazo 
determinado no item anterior. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional 
ultrassonografia obstétrica recente, caso tenha realizado. 

Caso tenha havido internação, verificar se a servidora ou pessoa por ela designada 
apresentou no Setorial / Seccional declaração de internação hospitalar. 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/Manual%20Licença%20Gestante
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Conferir se a servidora possui outro afastamento registrado no Sistema. 

Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença caso 
a servidora possua férias com data de início anterior ao início da LRG. 

Solicitar à GECOF/DGRH/SEA a sustação das férias com a conseqüente devolução da 
gratificação e a alteração do período de usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o 
processamento da prévia ou definitiva da folha de pagamento e da gratificação (1/3 da 
remuneração). 

Caso a servidora possua férias com data de início programada para o período da LRG, alterar 
a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença. 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha ocorrido usufruto das 
férias, deve ser registrado o usufruto do período aquisitivo com data de início no dia seguinte 
ao término da licença. 

Caso a servidora tenha Licença Prêmio com data de início programada para o período da 
LRG: alterar a data de início da  Licença Prêmio para o dia posterior ao término da licença. 

Conferir se foi preenchido, datado e assinado o formulário MCP-178 e anexado o atestado 
médico com CID e documentação complementar. 
Conferir se foi colhida a assinatura do Gerente/Diretor da área. 

Agendar consulta na DSAS, via telefone. 

Tratando-se de servidora à disposição ou convocada, registrar em campo específico do 
formulário MCP-178 o código e o nome do órgão ou entidade de origem da servidora. 

Entregar a documentação à servidora ou à pessoa designada. 

Informar o dia e hora da avaliação pericial na DSAS. 

Após o nascimento do filho, conferir se a servidora ou pessoa designada encaminhou cópia 
da certidão de nascimento. 

Registrar o dependente no Sistema. 

Receber a comunicação da DSAS. 

Conferir no Sistema o registro da LRG feito pela DSAS. 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos no Manual do Imposto 
de Renda Retido na Fonte. 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos no Manual do Salário 
Família. 
Fonte: 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20For
mularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_d
a_Familia_-_09_02_2017.PDF 

Lista de Procedimentos – Licença para Repouso à gestante – 
Servidora Adotante 

Base legal 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no 
Setorial / Seccional a certidão de nascimento do adotado, o deferimento 
da liminar nos autos de adoção, ou a expedição do termo de guarda ou 
de adoção judicial, até 48 h após sua emissão. 

Lei nº 10.193/96 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no 
Setorial / Seccional justificativa por escrito no caso de não apresentar 
os documentos hábeis no prazo determinado no item anterior. 

 

Conferir se a servidora possui outro afastamento registrado no 
Sistema. 

 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://200.192.66.20/alesc/docs/1996/10193_1996_lei.doc
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Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à 
data fim da licença, caso a servidora possua férias com data de  início 

 

anterior ao início da LRG.  

Solicitar à GECOF/DGRH/SEA a sustação das férias com a 
conseqüente devolução da gratificação e a alteração do período de 
usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o processamento da 
prévia ou definitiva da folha de pagamento e da gratificação. 

 

Caso a servidora possua férias com data de início programada para o 
período da Salário-Maternidade, alterar a data de início das férias para 
o primeiro dia subseqüente à data fim da licença. 

 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha 
ocorrido usufruto das férias, registrar o usufruto do período aquisitivo 
com data de início no dia seguinte ao término da licença. 

 

Caso a servidora tenha Licença Prêmio com data de início programada 
para o período da LRG: alterar a data de início da Licença Prêmio para 
o dia posterior ao término da licença. 

 

Conferir se foi preenchido, datado e assinado o formulário MCP-178 e 
anexada a fotocópia da certidão de nascimento do adotado e 
comprovante da adoção. 

 

Conferir se foi colhida a assinatura do Gerente/Diretor da área.  

Conferir se foram registrados os dados da licença no Sistema.  

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos 
no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte. 

 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos 
no Manual do Salário Família. 

 

Fonte: www.portaldoservidor.sc.gov.br - Manuais SEA - 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20For
mularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_d
a_Familia_-_09_02_2017.PDF 

 
16.3.1. Salário-Maternidade 

 
 

Trata-se do afastamento concedido às servidoras vinculadas ao Regime Geral 
de Previdência Social (agentes políticos, servidoras ocupantes exclusivamente de 
cargos em comissão e empregadas públicas (CLT) e servidoras temporárias (ACT) 
por ocasião do parto. Embora este benefício seja de responsabilidade do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, o Estado o paga diretamente à servidora e 
compensa o valor quando do recolhimento da contribuição patronal. 

O direito pode ser exercido a partir do 8º mês de gestação, se comprovada 
por atestado médico; a contar do parto, aqui entendido como todo o nascimento 
ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, se comprovada pela certidão de 
nascimento; ou a partir da data do deferimento de liminar nos autos de adoção ou da 
data de lavratura da nova certidão de nascimento do adotado para crianças de até 8 
anos. 

No caso de adoção, o período de gozo do salário-maternidade, disponibilizado 
à servidora adotante ou que possua guarda judicial para fins de adoção mesmo 
quando a mãe biológica já tenha desfrutado do mesmo benefício, varia de acordo com 
a idade da criança. Se esta possuir até 1 ano, o período será  de 120 dias e, no caso 
da criança possuir entre 1 ano e um dia até 4 anos, de 60 dias. Ainda, se a criança 
possuir entre 4 anos e um dia e 8 anos, o benefício será de 30 dias. 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Tratamento_de_Saude_de_Pessoa_da_Familia_-_09_02_2017.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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Para usufruir o salário-maternidade, é imperativo que conste na nova certidão 
de nascimento (ou termo de guarda) da criança o nome da servidora adotante ou 
guardiã para fins de adoção. 

Como fica a remuneração do servidor: Igual ao valor mensal de 
remuneração ou salário. No caso de remuneração ou salário variável, como 
gratificações, comissões ou hora extra, paga-se o valor equivalente à média dos 6 
últimos meses trabalhados. Ressalte-se que as gratificações natalina e de férias não 
são classificadas como variáveis. 

Como é devido por dia trabalhado, o auxílio-alimentação não é pago às 
servidoras públicas, civis ou militares ativas, durante o período de fruição do salário- 
maternidade. Também a servidora admitida em caráter temporário no cargo de 
professor não recebe o abono específico aos que estão em efetivo exercício em sala 
de aula. 

 
 

Outras questões 

 Comprovada por atestado médico com CID a ocorrência de aborto não 
criminoso, a servidora tem direito ao salário-maternidade pelo período de 
2 semanas; 

 O salário maternidade não é interrompido em caso de falecimento da 
criança. Somente é cancelado o pagamento deste benefício por motivo de 
fraude ou erro administrativo; 

 Nos casos onde acumula dois vínculos ao RGPS, a servidora tem direito a 
um salário-maternidade por vínculo. Se possuir dois vínculos com o 
Estado, sendo em um deles servidora efetiva, a este são aplicadas as 
regras referentes à Licença para Repouso à Gestante; 

 Até que o filho complete seis meses de idade, pode a servidora lactante 
afastar-se do local de trabalho por até 2 horas diárias, desde que 
respeitada a proporcionalidade com a carga horária e tenha solicitado ao 
Setorial/Seccional de Recursos Humanos o afastamento. 

 A servidora admitida em caráter temporário, no caso do afastamento 
concedido ultrapassar a data estipulada para o término do contrato, terá 
seu vínculo prorrogado até a consumação do período de afastamento. 

 
 
 
 

Lista de Procedimentos – Salário-Maternidade – segurada RGPS 
– Após nascimento do filho 

Base Legal 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no 
Setorial / Seccional a certidão de nascimento até 48 h após o 
nascimento do filho. 

 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no 
Setorial / Seccional justificativa por escrito no caso de não apresentar a 
certidão de nascimento no prazo determinado no item anterior. 

 

Verificar se a servidora possui outro afastamento registrado no 
Sistema. 

 

Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à  
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data fim da licença caso a servidora possua férias com data de início 
anterior ao início do Salário-Maternidade. 

 

Solicitar à GECOF/DGRH/SEA a sustação das férias com a 
conseqüente devolução da gratificação e a alteração do período de 
usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o processamento da 
prévia ou definitiva da folha de pagamento e da gratificação. 

 

Obs.: Se o nascimento ocorrer entre setembro e dezembro sem que 
tenha existido usufruto das férias do último período aquisitivo, não há 
sustação das férias, sendo antecipada pela GECOF a data fim das 
férias para o dia anterior ao do nascimento do(a) filho(a) e registrado 
novo usufruto para o mesmo período aquisitivo, até que seja 
completado 30 (trinta) dias quando somado com o primeiro período de 
usufruto, com data de início no primeiro dia subseqüente ao término  da 
licença. 

 

Caso a servidora possua férias com data de início programada para o 
período da LRG, alterar a data de início das férias para o primeiro dia 
subseqüente à data fim da licença. 

 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha 
ocorrido usufruto das férias, registrar o usufruto do período aquisitivo 
com data de início no dia seguinte ao término da licença. 

 

Caso a servidora tenha Licença Prêmio com data de início programada 
para o período da LRG: alterar a data de início da Licença Prêmio para 
o dia posterior ao término da licença. 

 

Preencher o formulário MCP-178 e anexar a fotocópia da certidão de 
nascimento. 

 

No caso de não comparecimento em até 48 h após o nascimento do 
filho, anexar a justificativa ao referido formulário. 

 

Colher a assinatura do Gerente/Diretor da área.  

Assinar e datar o formulário MCP-178.  

Registrar os dados do Salário-Maternidade no Sistema. (obs.: data de 
início é a data de nascimento do filho) 

 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos 
no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte. 

 

Adotar os procedimentos administrativos e computacionais previstos 
no Manual do Salário Família. 

 

Fonte: www.portaldoservidor.sc.gov.br - Manuais SEA –  

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servid

or/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF 

 
 

Lista de Procedimentos – Salário-Maternidade – segurada RGPS – A partir de 28 dias 
antes da data prevista para o parto 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional 
atestado médico até 48 h após sua emissão. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no Setorial / Seccional 
justificativa por escrito no caso de não apresentar a certidão de nascimento no prazo 
determinado no item anterior. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional 
ultrassonografia obstétrica recente, caso tenha realizado. 

Caso tenha havido internação, verificar se a servidora ou pessoa por ela designada 
apresentou no Setorial / Seccional declaração de internação hospitalar. 

Verificar se a servidora possui outro afastamento registrado no Sistema. 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
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Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à  data fim da licença 
caso a servidora possua férias com data de início  

anterior ao início da Salário-Maternidade. 

Solicitar à GECOF/DGRH/SEA a sustação das férias com a conseqüente devolução da 
gratificação e a alteração do período de usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o 
processamento da prévia ou definitiva da folha de pagamento e da gratificação. 

Obs.: Se o nascimento ocorrer entre setembro e dezembro sem que tenha existido usufruto 
das férias do último período aquisitivo, não há sustação das férias, sendo antecipada pela 
GECOF a data fim  das férias para o dia anterior ao do nascimento do(a) filho(a) e registrado 
novo usufruto para o mesmo período aquisitivo, até que seja  completado 30 (trinta) dias 
quando somado com o primeiro período de usufruto, com data de início no primeiro dia 
subseqüente ao término da licença. 

Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à  data fim da licença caso 
a servidora possua férias com data de início programada para o período da Salário-
Maternidade. 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha ocorrido usufruto das 
férias, registrar o usufruto do período aquisitivo com data de início no dia seguinte ao término 
da licença. 

Preencher o formulário MCP-178 e anexar o atestado médico com CID  e a documentação 
complementar existente. 

No caso de não comparecimento em até 48 h após a emissão do atestado, anexar a 
justificativa ao referido formulário. 

Colher a assinatura do Gerente/Diretor da área e assinado e datado o formulário MCP-178. 

Agendar consulta na DSAS, via telefone. 

Entregar a documentação à servidora ou à pessoa designada. 

Informar a servidora ou pessoa por ela designada que após o nascimento do(a) filho(a) deverá 
ser apresentada a certidão de nascimento para inclusão do dependente no Sistema. 

Informar o dia e hora da avaliação pericial na DSAS. 

Verificar se a servidora ou pessoa designada apresentou a certidão de nascimento. 

Registrar o dependente no Sistema. 

Receber a comunicação da DSAS. 

Conferir no Sistema o registro da Salário-Maternidade feito pela DSAS. 
Fonte: www.portaldoservidor.sc.gov.br - Manuais SEA  
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/M
anuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF 

 

Lista de Procedimentos – Salário-Maternidade – segurada   RGPS 
– servidora adotante 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada apresentou no Setorial / Seccional a 
certidão de nascimento do adotado, o deferimento da liminar nos autos de adoção, ou a 
expedição do termo de guarda ou de adoção judicial, até 48 h após sua emissão. 

Verificar se a servidora ou pessoa por ela designada entregou no Setorial / Seccional 
justificativa por escrito no caso de não apresentar a certidão de nascimento no prazo 
determinado no item anterior. 

Verificar se a servidora possui outro afastamento registrado no Sistema. 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
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Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença caso 
a servidora possua férias com data de início anterior ao início da Salário-Maternidade. 

Solicitar à GAPES/DGDP/SEA a sustação   das férias com a conseqüente 
devolução da gratificação e a alteração do período de 

usufruto para o exercício atual caso tenha ocorrido o processamento da prévia ou definitiva 
da folha de pagamento e da gratificação (1/3 da remuneração). 

Obs.: Se o nascimento ocorrer entre setembro e dezembro sem que tenha existido usufruto 
das férias do último período aquisitivo, não há sustação das férias, sendo antecipada pela 
GAPES/SEA a data fim das férias para o dia anterior ao do nascimento do(a) filho(a) e 
registrado novo usufruto para o mesmo período aquisitivo, até que seja completado 30 (trinta) 
dias quando somado com o primeiro período de usufruto, com data de início no primeiro dia 
subseqüente ao término da licença. 

Alterar a data de início das férias para o primeiro dia subseqüente à data fim da licença caso 
a servidora possua férias com data de início programada para o período da Salário-
Maternidade. 

Se o nascimento acontecer entre setembro e dezembro, sem que tenha ocorrido usufruto das 
férias, registrar o usufruto do período aquisitivo com data de início no dia seguinte ao término 
da licença. 

Preencher o formulário MCP-178 e anexar a certidão de nascimento, deferimento da liminar 
nos autos de adoção ou termo de guarda ou de adoção judicial, quando for o caso. 

Não ocorrendo o comparecimento em até 48 h após a emissão do atestado, anexar a 
devida justificativa ao referido formulário. 

Colher a assinatura do Gerente/Diretor da área. 

Assinar e datar o formulário MCP-178. 

Registrar no Sistema o Salário-Maternidade. 

Se servidora CLT, emitir pelo Sistema o Requerimento de Benefício por Incapacidade. 

No caso de servidora ACT (inclusive sob o regime administrativo especial), agente político ou 
detentor de cargo em comissão sem vínculo efetivo, emitir pelo Sistema o Requerimento de 
Benefício por Incapacidade, a Relação dos Salários de Contribuição e a Declaração de 
Tempo de Contribuição. 

Entregar à servidora a documentação emitida pelo Sistema. 

Informar que no caso do requerimento na Agência de Previdência Social do Salário-
Maternidade ter sido feito após 30 (trinta) dias de afastamento da atividade, será registrada 
como data de início a data de entrada do requerimento. 

Incluir a data fim do Salário-Maternidade no Sistema no momento do retorno da servidora ou 
pessoa designada em momento posterior à emissão da carta concessória do Salário-
Maternidade pela Agência de Previdência Social. 

Arquivar a documentação. 
 

Fonte: www.portaldoservidor.sc.gov.br - Manuais SEA  
 
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/M
anuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF 

16.4. Licença Paternidade 
 
 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Saude_do_Servidor/Licenca_para_Repouso_a_Gestante_-_07_11_2016.PDF
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Quem tem direito? Servidor público. 

Quando há o direito? 

 Pelo nascimento do filho; 

 Por adoção de criança com até 6 anos de idade incompletos. 

Conceito: É o direito outorgado ao servidor efetivo para ausentar-se por 15 
dias consecutivos do trabalho ou 08 dias quando se tratar de servidor ocupante de 
cargo comissionado, contados a partir da data de nascimento do filho ou da expedição 
da petição inicial de adoção de criança com até 6 anos de idade incompletos, esta 
protocolada e acompanhada do Termo de Guarda para fins de adoção. 

No caso de adoção: É concedido a servidores que adotem crianças com 
idade de até 6 anos incompletos. Será considerado válido como documento 
comprobatório a petição inicial relativa à adoção, acompanhada do respectivo Termo 
de Guarda. 

Como fica a remuneração do servidor: A concessão de Licença 
Paternidade não interfere nos direitos, vantagens ou vencimento(s) do servidor 
público. 

 
 

Outras questões: 

 Quando o servidor já tem registrado um afastamento no período, 
prevalece aquele que ocorreu primeiro; 

 Em caso de natimorto, não será concedida a Licença Paternidade. 
 

 

Lista de Procedimentos – Licença Paternidade 

Verificar se o servidor preencheu o FORMULÁRIO MLR 028 ao solicitar a licença. 

Verificar se o servidor já possui algum afastamento registrado no período. Em caso positivo, 
prevalece o primeiro afastamento e encerra-se o processo para concessão da Licença 
Paternidade. 

Verificar se o filho foi considerado vivo ao nascer. Em caso negativo, encerra-se o processo 
para concessão da Licença Paternidade (nesse caso se necessário tem direito à LTS). 

Se adoção, verificar se a criança possui até 6 anos incompletos. Em caso negativo, encerra-
se o processo para concessão da Licença Paternidade. 

Verificar se o servidor apresentou cópia da Certidão de Nascimento ou, em caso de adoção, 
fotocópia da petição inicial (protocolada e acompanhada do Termo de Guarda para fins de 
adoção). 

Conferir o preenchimento do formulário e a documentação apresentada. 

Registrar a Licença no SIGRH. 

Verificar se a dependência atende ao disposto nos Manuais do Salário Família e Tributação 
- Imposto de Renda Retido na Fonte. 

Em caso positivo, registrar a dependência no FRH/SIRH. 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br - Manual SEA – C:\Users\smichalczuk\Desktop\area de 
trabalho 03-10\controle interno\Manual licença paternidade 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/M
anuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Paternidade_28-07-16.PDF 

http://www.portaldoservidor.com.br/
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/Manual%20licença%20paternidade
file:///C:/Users/smichalczuk/Desktop/area%20de%20trabalho%2003-10/controle%20interno/Manual%20licença%20paternidade
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Paternidade_28-07-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Paternidade_28-07-16.PDF
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16.5. Licença para Tratar de Interesses Particulares 
 
 

Quem tem direito? Servidor efetivo que tenha concluído o período do 
estágio probatório. 

Quando há o direito? 

 Servidor civil - até 6 anos, renováveis por igual período; 

 Servidor do Magistério - até 6 anos 

 Servidor Policial Civil - até 2 anos contínuos, podendo ser concedida nova 
licença depois de transcorridos 2 anos do término ou interrupção da licença 
anterior. 

Como fica a remuneração do servidor: Durante o gozo da licença o 
servidor não percebe vencimentos. 

 
 

Outras questões: 

 A licença pode ser interrompida por iniciativa de ambas as partes a 
qualquer tempo desde que transcorridos ao menos 6 meses do início da 
licença; 

 Cabe à Administração Pública analisar o pedido de cessação da licença 
pelo servidor à luz da conveniência, oportunidade e viabilidade do  pedido; 

 Se para atender o interesse público a Administração Pública convocar o 
servidor para retornar ao trabalho, este terá de no máximo 60 dias de prazo 
para reassumir suas atribuições; 

 O membro do magistério, em exercício em unidade escolar, tem 
assegurado o direito à licença se motivada pelo acompanhamento do 
cônjuge, por estudo ou viagem ao exterior, pelo exercício de cargo em 
comissão ou para tratamento de saúde do cônjuge, descendente ou 
ascendente. 

 

 

Lista de Procedimentos – Licença para Tratar de Assuntos Particulares - 
CONCESSÃO 

Conferir a entrega de todos os documentos solicitados nos autos do processo. 

Verificar se a justificativa possui coerência (caso seja necessária). 

Verificar a situação funcional do servidor no SIRH. 

Caso o servidor esteja em estágio probatório verificar se foi procedido ao indeferimento da 
concessão da licença. 

Verificar se o servidor responde a processo administrativo disciplinar, haja vista que é uma 
das hipóteses para denegar o pedido da licença. 

Verificar se o servidor pretendia assumir cargo ou função pública, à exceção de cargo de 
provimento em comissão. Se positivo, verificar  se foi procedido ao indeferimento da 
concessão da licença, tendo em vista que é hipótese para denegar o pedido da licença. 

Verificar  se  o  servidor  pretende  exercer  cargo  de  confiança     em 
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instituição de nível superior. 

Verificar se o servidor está afastado para frequentar curso de pós- graduação ou cumprindo 
termo de compromisso, excetuados os casos nos quais ocorram as restituições ao erário das 
quantias percebidas durante o período de afastamento. 

Verificar se o período solicitado para afastamento está de acordo com a legislação vigente. 

Verificar se o preenchimento do formulário MCP-178 está completo e correto. 

Verificar se os autos do processo foram protocolizados, instruídos e encaminhados à 
autoridade competente do órgão ou entidade. 

Verificar se a autoridade competente do órgão ou entidade indeferiu o pedido de licença. 
Nesse caso, verificar se a decisão foi comunicada por escrito ao interessado. 

Verificar se a autoridade competente do órgão ou entidade deferiu o pedido de licença. Em 
caso positivo, verificar se os autos do processo foram encaminhados à Gerência de Ingresso 
e Movimentação de Pessoal (GEIMP). 

Verificar se foi publicada a portaria no DOE. 

Verificar se foi recebido da GEIMP os autos do processo após a publicação da portaria no 
DOE. 

Conferir o registro da licença feita pela GEIMP no SIRH. 

Comunicar ao interessado, via Gerência/Diretoria da área, a ocorrência da 
publicação e a data de retorno. 

Caso o servidor tenha trabalhado além da data estipulada no DOE para início da licença, 
proceder ao ajuste na folha de pagamento. 

Verificar se os autos do processo foram arquivados. 

Acompanhar os términos das licenças. 

Verificar se os servidores estão sendo comunicados com 30 dias de antecedência do 
término de suas licenças. 

Verificar se o retorno do servidor foi validado. 

Não havendo retorno ou renovação da licença, registrar as faltas injustificadas  

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Frequencia_

20-02-2017.PDF 

No caso de ter decorrido 30 dias, contados da data prevista para o retorno sem o 
comparecimento do servidor ao local de trabalho e sem a solicitação da prorrogação da 
licença, proceder à abertura de processo administrativo disciplinar por abandono de cargo. 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br  

 

    
 
 

Lista de Procedimentos – Licença para Tratar de Assuntos Particulares - 
SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO 

Conferir a entrega e protocolização de todos os documentos solicitados nos autos do 
processo. 

Verificar se a justificativa possui coerência. 

Para servidor do Magistério Público Estadual, verificar se há concordância da unidade 
escolar ou estabelecimento. 

Verificar a situação funcional do servidor no SIRH, bem como se ele cumpriu o período 
mínimo de 6 meses de afastamento. 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Frequencia_20-02-2017.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Frequencia_20-02-2017.PDF
file://///sefsc-br/dfs/RBERGAMINI/Desktop/www.portaldoservidor.com.br
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Verificar se os autos do processo foram instruídos e encaminhados à autoridade 
competente do órgão ou entidade. 

Verificar se a autoridade competente do órgão ou entidade indeferiu o pedido de 
suspensão/interrupção da licença. Nesse caso, verificar se  a decisão foi comunicada ao 
servidor. 

Verificar se a autoridade competente do órgão ou entidade deferiu o pedido de 
suspensão/interrupção da licença Em caso positivo,  verificar se os autos do processo foram 
encaminhados à Gerência de Ingresso e Movimentação de Pessoal (GEIMP). 

Verificar se foi publicada a portaria no DOE. 

Verificar se foram recebidos da GEIMP os autos do processo após a publicação da portaria 
no DOE. 
Conferir a alteração da data fim da licença feita pela GEIMP no SIRH. 

Comunicar ao interessado, via Gerência/Diretoria da área, a ocorrência da 
publicação e a data em que retornará ao trabalho. 

Arquivar os autos do processo. 

Validar no SIRH retorno do servidor. 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br -  
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/
Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_para_Tratamento_de_Interesses_Particulares__Sem_Remu
neracao_28-07-16.PDF 

 
 

16.6. Licença prêmio 

 
O servidor efetivo e estável faz jus a uma licença remunerada, como prêmio, 

a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público estadual, pelo período 
de 3 (três) meses. 

A Licença Prêmio concedida pode ser usufruída a qualquer tempo de acordo 
com a conveniência e o interesse público, em período integral não inferior a 15 
(quinze) dias, desde que, a solicitação apresente o registro “de acordo” do 
Gerente/Diretor da área do servidor, que considera na decisão o interesse do serviço 
público. 

No caso específico do servidor do quadro civil, é permitido o usufruto de 
licença prêmio em parcelas, não podendo cada parcela ser inferior a (15) quinze 
dias, mantendo o interesse do serviço público e, desde que, o pedido seja formulado 
no mínimo 30 dias antes. 

É vedada a suspensão do usufruto da LP, salvo determinação do titular ou 
dirigente do órgão ou entidade, respectivamente, quando houver imperiosa 
necessidade do serviço. 

Terá prioridade no usufruto o servidor que estiver mais próximo de atender 
aos requisitos para fins de aposentadoria ou de atingir a idade limite prevista para a 
aposentadoria compulsória. 

A LP deverá ser usufruída integralmente antes da concessão da 
aposentadoria voluntária ou compulsória. Inexistindo solicitação de usufruto de LP 
aberta quando da apresentação do pedido do benefício previdenciário, implicará na 
perda do direito. 

Para efeito de concessão de LP, é computado apenas o tempo de efetivo 
serviço prestado no Estado (administração direta, autárquica e fundacional). 

Não há concessão de usufruto de licença para servidor que tenha registrado 
tempo de serviço público estadual, enquanto estiver em estágio probatório, conforme 
o artigo 47, da LC nº 81/93. 

http://www.portaldoservidor.com.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_para_Tratamento_de_Interesses_Particulares__Sem_Remuneracao_28-07-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_para_Tratamento_de_Interesses_Particulares__Sem_Remuneracao_28-07-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_para_Tratamento_de_Interesses_Particulares__Sem_Remuneracao_28-07-16.PDF
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Quando no período o servidor sofrer pena de suspensão ou faltar ao serviço 
sem justificativa por mais de 10 (dez) dias, a contagem do tempo do qüinqüênio é 
interrompida. Em ambas as situações, no dia subseqüente a data ou ao período da 
suspensão ou da última falta injustificada - 10ª falta, é reiniciada a contagem para a 
nova concessão da LP. 

 

A contagem do qüinqüênio é suspensa quando o servidor se afastar em 
licença não remunerada e para aguardar processo de aposentadoria. 

 

 

Lista de Procedimentos – Licença-Prêmio Base Legal 

QUEM TEM DIREITO  

Servidor efetivo. Art. 78, caput da Lei 
nº 6.745/85 

PERÍODO AQUISITIVO  

O servidor deverá ter 05 anos de efetivo exercício no serviço público 
estadual. 

Art. 78, caput da Lei 
nº 6.745/85 

O período deverá ser contínuo  

Períodos não contínuos deverão ser averbados para  posterior 
usufruto, desde que não gozados. 

 

GOZO  

Licenças concedidas antes da vigência da LC nº 316/05, já acumuladas 
deverão ser usufruídas até 28.12.2011, de acordo com a conveniência 
e o interesse público, até que restem apenas dois períodos em aberto. 

Art. 4, §§ 1º e 2º da 
LC nº 316/05. 

Verificar se o servidor acumulou mais de duas licenças-prêmio ou  
duas licenças especiais. 

Art. 1º da LC nº 
316/05. 

O servidor deverá, obrigatoriamente, iniciar o usufruto de uma das duas 
licenças antes de completar novo período aquisitivo, sob pena de 
prescrever o direito de usufruir a licença anteriormente concedida. 

Art. 2º da LC nº 
316/05. 

A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente ou em parcelas 
mensais. 

Art. 4º do Dec. nº 
29.198/86. 

CONTAGEM DE TEMPO  

Interrupção da contagem quando o servidor sofrer pena de suspensão 
ou faltas ao serviço por mais de 10 dias, sem justificação. 

Art. 3º do Dec. nº 
29.198/86. 

Na interrupção, a contagem do tempo será reiniciada após o término 
do fato gerador da ocorrência. 

Art. 3º, §2º, do 
Decreto   nº 
29.198/86. 

Suspensão da contagem pelo prazo da licença não remunerada e 
quando o período de licença para tratamento de saúde ou por motivo de 
doença em pessoa da família exceder a 90 dias. 

Art. 3º do Dec. nº 
29.198/86. 

Na suspensão, a contagem será compensada por igual período do 
afastamento. 

Art. 3º, §2º, do 
Decreto   nº 
29.198/86. 

 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br  
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Man
uais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Premio_17-08-16.PDF 

 
 
 

16.7. Licença Núpcias 
 
 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1986/029198-005-0-1986-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1986/029198-005-0-1986-000.htm
file://///sefsc-br/dfs/RBERGAMINI/Desktop/www.portaldoservidor.com.br
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Premio_17-08-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca-Premio_17-08-16.PDF
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Quem tem direito? Servidor público (independentemente do sexo). 

Quando há direito? A partir da data de casamento civil, inclusive. 
 
 

Conceito: É o direito outorgado ao(à) servidora de ausentar-se por 8 dias 
consecutivos do trabalho, contado a partir da data de casamento civil, inclusive. 

 
 

Como fica a remuneração do servidor: É assegurada remuneração do(a) 
servidor(a) pelo período de gozo da licença gala. 

 
 

Outras questões: Quando o servidor já tem registrado um afastamento no 
período prevalece aquele que ocorreu primeiro. 

 

Lista de Procedimentos – Licença Núpcias Base Legal 

Verificar se o servidor preencheu corretamente e assinou o 
formulário MCP-178 ao solicitar a licença e o protocolizou. 

 

Verificar se o servidor juntou ao formulário MCP-178 cópia da Certidão 
de Casamento Civil. 

 

Verificar se o servidor já possui algum afastamento registrado no 
período. 

 

Em caso positivo, prevalece o primeiro afastamento e encerra-se o 
processo para concessão da Licença Núpcias. 

 

Verificar se foi registrada a licença no módulo 17 – Afastamentos.  

Verificar se foi registrado o cônjuge como dependente (se for o caso). 
Obs.: O dependente terá ou não dependência observados os critérios 
dispostos nos Manuais de Salário Família e/ou Imposto de Renda 
Retido na Fonte - Dedução e Isenção. 

 

Verificar se foi efetuada a alteração do estado civil do servidor no 
SIRH. 

 

Se houve alteração no nome, verificar se foi efetuada a alteração do 
nome no SIRH. 

 

Verificar se foi efetuada a mudança de endereço residencial, quando 
for o caso. 

 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br - Manual SEA  
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/
Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Nupcias_20-09-16.PDF 

 
 

16.8. Licença Luto 
 
 

Quem tem direito? Servidor público. 
 
 

Quando há o direito? 

 Pelo falecimento do cônjuge; 

 Pelo falecimento de pessoa com quem viva o servidor; 

 Pelo falecimento de parente até segundo grau (pais, filhos, avós, netos e 
irmãos). 

 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=91
file://///sefsc-br/dfs/RBERGAMINI/Desktop/www.portaldoservidor.com.br
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Nupcias_20-09-16.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Nupcias_20-09-16.PDF
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Conceito: É o direito outorgado ao servidor de ausentar-se por 8 dias 
consecutivos do trabalho, contados a partir da data de ocorrência do fato constante 
na Certidão de Óbito. 

 
 

Como fica a remuneração do servidor: A concessão de Licença Luto não 
interfere nos direitos do servidor público. 

Outras questões: 

 Quando o servidor já tem registrado um afastamento no período, prevalece 
aquele que ocorreu primeiro; 

 Em caso de natimorto, não será concedida a Licença Luto; 

 Poderá ser sucedida pela Licença para Tratamento de Saúde, a critério 
médico. 

 

 

Lista de Procedimentos – Licença Luto Base Legal 

Verificar se o servidor preencheu corretamente e assinou o formulário 
MCP-178 e protocolizou a solicitação da licença. 

 

Verificar se o servidor juntou ao formulário MCP-178 cópia da Certidão 
de Óbito. 

 

Verificar se o servidor já possui algum afastamento registrado para o 
período. Em caso positivo, prevalece o primeiro afastamento e encerra-
se o processo para concessão da Licença Luto. 

 

Conferir o preenchimento do formulário MCP-178 e a documentação 
apresentada. 

 

Verificar se foi registrada, no SIRH, a licença no assunto 02 – 
Afastamentos - do módulo 17 – Afastamentos. 

 

Verificar se foi excluída a dependência no CRH/SIRH no caso da 
pessoa falecida ter sido dependente do servidor. 

 

Verificar se foi alterado o estado civil no SIRH no caso da pessoa 
falecida ter sido esposo(a) ou companheiro(a) do servidor. 

 

Fonte: www.portaldoservidor.com.br - Manual SEA 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/
Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Luto_-_20-09-2016.PDF 

 
 

17. ACIDENTE EM SERVIÇO 
 
 

Acidente em serviço é o ocorrido no exercício do cargo que se relacione, 
direta ou indiretamente com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda permanente da capacidade para o  
trabalho. 

Considera-se acidente em serviço: 

- o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a perda da capacidade para o trabalho; 

- o acidente sofrido no local e horário de trabalho; 

- a doença proveniente de contaminação acidental no exercício do cargo ou 
da função. 

http://www.portaldoservidor.com.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Luto_-_20-09-2016.PDF
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Manuais%20%20e%20Formularios/Manuais/Gestao_de_Pessoas/Licenca_Luto_-_20-09-2016.PDF
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Equipara-se a acidente em serviço, o sofrido pelo servidor ainda que fora do 
local e horário de serviço, quando: 

- na realização de serviço relacionado ao cargo ou função; 

- na prestação espontânea de serviço ao Estado para lhe evitar prejuízo ou 
proporcionar proveito; 

- em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Estado, 
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 
do servidor; 

- no percurso da residência para o local de trabalho ou dele para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do servidor. 

No caso de falecimento de servidor, em virtude de acidente em serviço, o 
Estado paga aos seus dependentes, em pecúlio, de uma só vez, o equivalente a cinco 
vezes o valor dos vencimentos do servidor falecido. 

Havendo a ocorrência de acidente em serviço, inclusive aquele que não 
resulte em dano físico aparente, deve o servidor acidentado ser imediatamente 
encaminhado ao serviço de perícia médica para avaliação e registro da ocorrência, no 
sentido de prevenir eventual responsabilidade do Estado, como também assegurar 
assistência médica preventiva à eventual ocorrência de agravamento futuro 
ocasionado por lesão aparentemente imperceptível. 

A ocorrência de acidente em serviço determina o preenchimento dos 
seguintes formulários, sendo os dois primeiros em caráter obrigatório e os demais 
quando for o caso, os quais estão disponíveis no www.portaldoservidor.sc.gov.br - 
manuais e formulários. 

 
 

1) COMUNICAÇÃO ESTADUAL DE ACIDENTE EM SERVIÇO (MCP-037) 
 
 

Formulário destinado ao registro de informações cadastrais e funcionais do 
servidor acidentado em serviço com informações sobre as características do acidente, 
das lesões provocadas e previsão sobre o tratamento e duração do afastamento. 

 
 

2) DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO (MCP-041) 
 
 

Formulário com identificação e declaração de testemunhas que 
presenciaram a ocorrência do acidente em serviço. 

 
 

3) FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO (MCP-178) 
 
 

Formulário destinado ao registro de informações cadastrais do servidor 
acidentado e previsão de afastamento do exercício do cargo. 

 
 

4) SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO E/OU PAGAMENTO DE DESPESAS 
(ACIDENTE DE TRABALHO) - MCP-178 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=109
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=123
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=91
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=175
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=175
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=175
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Formulário para relacionar despesas com assistência à saúde, efetuadas em 
decorrência do acidente de trabalho, para fins de ressarcimento e/ou pagamento, 
após avaliação e autorização da Diretoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional  do 
Servidor da Secretaria de Estado da Administração. 

 

 

Lista de Procedimentos – Acidente em Serviço Base Legal 

Verificar se foram autuados e protocolizados os autos do processo 
referente ao acidente em serviço ou doença profissional 

§ 4º do Art. 2º da 
IN nº 
03/2006/SEA 

Verificar se foi preenchido o formulário “Comunicação de Acidente do 
Trabalho” e juntados laudos médicos ou qualquer outro documento 
que comprove o sinistro. 

Art. 4º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Verificar se o formulário “Comunicação de Acidente do Trabalho” foi 
encaminhado à Gerência de Perícia Médica/DSAS/SEA. 

Art. 4º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Verificar se o Setorial/Seccional de Recursos Humanos observa o 
prazo de 08 (oito) dias a contar do acidente para conclusão do 
processo. 

§2º do Art. 4º do 
Dec. nº 1.456, de 
23/12/96. 

Verificar a existência nos autos do processo do parecer conclusivo 
emitido pela Gerência de Perícia Médica  acerca da caracterização, ou 
não, do acidente em serviço ou doença profissional. 

Art. 6º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Acompanhar por meio documental se o servidor está se submetendo 
ao tratamento para a reabilitação profissional. 

Art. 7º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Verificar se há documentos nos autos comprovem a perda anatômica 
ou incapacidade funcional de parte do corpo atingida no acidente em 
serviço e se foram ou estão sendo autuados os autos do processo 
para a readaptação do servidor. 

Art. 8º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Verificar os documentos comprobatórios apresentados para que o 
Estado proceda ao ressarcimento das despesas decorrentes do 
acidente em serviço ou doença profissional e se o Setorial/Seccional 
de Recursos Humanos tomou as providências necessárias. 

Art. 9º, 10º e 11º 
do Dec. nº 1.456, 
de 23/12/96 e 
IN nº 
008/00/SEA/DIR 
H 

Verificar se foi informada a Autoridade Policial no caso de acidente em 
serviço que causou a morte do servidor e juntado aos autos do 
processo o Boletim de Ocorrência. 

Art. 12º do Dec. nº 
1.456, de 
23/12/96. 

Verificar em caso de morte do servidor se foi requerido o pagamento 
do pecúlio. Se positivo, conferir o cálculo do valor pago (equivalente  a 
cinco vezes o valor dos vencimentos do falecido). 

Art. 117 da Lei nº 
6.745, de 
28/12/85. 

 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/000003-009-0-2006-021.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/000003-009-0-2006-021.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/000003-009-0-2006-021.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2000/000008-009-0-2000-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2000/000008-009-0-2000-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2000/000008-009-0-2000-003.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc

