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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo da elaboração deste instrumento é orientar as unidades de 

pessoal dos órgãos, autarquias, fundações e, no que couber, as sociedades de 

economia mista e empresas públicas da Administração Pública Estadual sobre as 

práticas gerenciais que servirão de referência na execução das atividades voltadas a 

área de Gestão de Pessoas, especialmente no que diz respeito a conceito, 

fundamentação legal, requisitos e informações gerais. 

Esta formatação das Práticas Gerenciais de Gestão de Pessoas está 

direcionada à execução das atividades afeta às unidades de pessoal no sentido de 

adequar e padronizar seus processos de forma a contribuir para proporcionar maior 

celeridade e qualidade no atendimento das demandas de interesse dos servidores 

públicos. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INGRESSO DE CARGO EFETIVO PG/GP - 001.00 

NOMEAÇÃO PG/GP - 001.01 

1 – CONCEITO: 

1.1 - Provimento: é o ato da autoridade competente de cada Poder mediante o qual 

se efetua o preenchimento de cargo público. 

1.2 - Nomeação: é o ato que se formaliza com a publicação do Decreto. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 6º da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

2.2 - Decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro de 2015. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Aprovação prévia em concurso público, obedecida a ordem de classificação e 

prazo de validade do mesmo. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Homologação do resultado do concurso público no Diário Oficial do Estado; 

4.2 - Documento que corrobore estar o concurso público dentro do prazo de validade 

- (Edital de Homologação e/ou de Prorrogação do Concurso); 

4.3 - Solicitação do órgão/entidade interessado à Secretaria de Estado a qual se 

encontra vinculado nos termos do Art. 5º da Lei nº 8.096 de 1º de janeiro de 2015;  

4.4 - Solicitação dos órgãos listados no inciso I do Art. 5º da Lei nº 8.096 de 1º de 

janeiro de 2015, à Casa Civil da Governadoria; 

4.4 - Parecer prévio da Secretaria de Estado de Administração confirmando ou não a 

existência de cargos vagos e o custo da nomeação; 

4.5 - Informação da Secretaria de Estado de Planejamento sobre a disponibilidade 

orçamentária e financeira para provimento do cargo através da nomeação. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - Em função da natureza do cargo a ser provido, a nomeação será feita: 
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a) Em caráter efetivo, condicionada à aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos; 

b) Em caráter transitório, quando se tratar de cargo de direção, chefia e 

assessoramento superior e intermediário, que constem formalmente da estrutura do 

órgão ou entidade. Nesse caso, a nomeação independe de aprovação em concurso 

público, se tais cargos forem considerados de livre nomeação e exoneração. 

Conquanto declarados de provimento livre, pode a lei estabelecer requisitos que 

devem ser preenchidos por eventuais ocupantes. 

5.2 - Nas nomeações antecedidas de concurso público, o edital de abertura das 

inscrições, além de estabelecer o prazo de validade deste, as condições de sua 

realização, os critérios de classificação e convocação, entre os outros, definirá, 

também, os requisitos especiais previstos em lei para provimento do cargo. 

5.3 - A publicação é formalidade essencial à validade do ato de nomeação e, a partir 

dela, é que serão contados os prazos para realização dos atos complementares de 

investidura. 

5.4 - Para a nomeação deverá ser obedecida rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos aprovados e classificados nas vagas ofertadas 

expressamente no concurso público, observado o quadro de reserva. 

5.5 - As nomeações deverão ser efetuadas dentro do prazo de validade do concurso, 

de até 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período. 

5.6 - A nomeação, via de regra, é realizada por Ato do Governador do Estado e 

publicada no Diário Oficial do Estado. 

5.7 - Não haverá nomeação de candidatos aprovados em concurso público, cuja 

homologação tenha sido publicada dentro de três meses do pleito eleitoral, devendo 

tal vedação perdurar até a posse dos eleitos (no âmbito da circunscrição do pleito). 

5.8 - Só será viabilizada a nomeação dos candidatos aprovados em concurso 

homologado, desde que a homologação ocorra antes do prazo de três meses que 

antecedem o pleito, consoante ressalva da alínea “c” do inciso V, do art. 73 da Lei nº 

9.504 de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral), ou nos casos previstos na alínea “d” 

do referido inciso. 
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5.9 - A Unidade de Pessoal do órgão/entidade, interessada ao receber o processo 

que originou a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, verificará 

a regularidade do ato de nomeação por meio de sua publicação no Diário Oficial de 

Estado e aguardará o comparecimento do candidato, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias contados da publicação do ato de nomeação. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INGRESSO DE CARGO EFETIVO PG/GP - 001.00 

POSSE PG/GP - 001.02 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o ato que completa a investidura e dar-se-á pela assinatura do respectivo 

“termo de posse” pela autoridade competente e pelo empossado em cargo público 

efetivo, decorrente de nomeação pelo qual o futuro servidor aceitará as atribuições, 

os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo que ocupará. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 16 a 22-A da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ser previamente aprovado em concurso público, nomeado e apresentar toda a 

documentação legalmente exigida para o ingresso. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Cópia do Ato de Nomeação; 

4.2 - Uma foto 3X4 recente; 

4.3 - Cópia do Comprovante de Residência; 

4.4 - Cópias, acompanhadas dos originais, dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade – RG; 

b) CPF; 

c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

d) Se viúvo, acompanhar Certidão de Óbito do Cônjuge; 

e) Se Separado ou Divorciado, fornecer Certidão com averbação; 

f) Título Eleitoral; 

g) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral;  

h) Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro (obtido 

junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal); 
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g) Certificado de Reservista ou Certificado de dispensa da Incorporação (sexo 

masculino). 

4.5 - Declaração de Bens e Valores;  

4.6 - A depender da exigência do cargo: 

a) Carteira Nacional de Habilitação – CNH; 

b) Registro no Conselho Profissional; 

c) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo. 

4.7 - Caso seja ocupante de outro cargo, emprego ou função Pública, de acordo com 

o art.37, inciso XVI, da Constituição Federal/88, apresentar: 

a) Declaração de carga horária e descrição das atribuições do 

cargo/emprego/função, firmada pelo Titular da Unidade de Gestão de Pessoas do 

Órgão/Entidade a que estiver subordinado o candidato. 

b) Declaração do servidor esclarecendo o tempo despendido no percurso entre um e 

outro local de trabalho; 

c) Cópia do contrato, registrado em cartório, comprovando que o servidor é apenas 

acionista, cotista ou comanditário, quando for o caso. 

4.8 - Identificada a impossibilidade de acumulação legal de cargos públicos, 

candidato deve apresentar portaria de exoneração do cargo anterior. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O provimento no cargo divide-se em etapas: nomeação, posse e o exercício: 

a) nomeação, como afirmado alhures, é o ato administrativo que inicia o processo de 

provimento originário do cargo; 

b) posse é o ato no qual serão conferidos os direitos, deveres, obrigações e 

prerrogativas ao servidor; 

c) o exercício é o momento no qual o servidor efetivamente desempenhará suas 

funções, melhor dizendo, é quando passará a prestar serviços, sendo, portanto, a 

partir desse momento, conferida a contagem do tempo de serviço e o direito à 

percepção remuneratória. 
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5.2 - O nomeado deverá se dirigir à Unidade de Pessoal do órgão ou entidade para o 

qual prestou concurso, com o fito de tomar posse, devendo estar munido com a 

documentação original e uma cópia legível dos documentos necessários e listados 

no item IV deste Procedimento. 

5.3 - O candidato nomeado, dentro do prazo legal poderá manifestar-se mediante 

requerimento pela renúncia de sua posse, sendo-lhe garantida a última colocação 

dentre os classificados no correspondente concurso público. 

5.4 - O prazo para posse será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 

15 (quinze), caso ocorra necessidade de comprovação dos requisitos necessários, 

conforme juízo da Administração Pública. 

5.5 - Será contado o prazo para posse da data da publicação do ato de nomeação 

no Diário Oficial do Estado. 

5.6 - O candidato a ser empossado deverá ser comunicado de que a posse ocorrerá 

no prazo estabelecido no item 5.4, sendo que, será tornado sem efeito o ato de 

provimento, se a mesma não ocorrer dentro do respectivo prazo. 

5.7 - O ato de nomeação será tornado sem efeito, através de ato do Governador do 

Estado, com possibilidade de delegação, caso o candidato não compareça na 

unidade do órgão ou entidade para o qual prestou concurso, no prazo acima 

mencionado. 

5.8 – Para que seja tornado sem efeito o ato de nomeação, deverão ser observados 

os seguintes procedimentos: 

a) Em se tratando de Administração Direta, a autoridade superior do órgão deverá 

comunicar à Secretaria de Estado de Administração para que seja tornado sem 

efeito o ato de nomeação pelo Governador do Estado; 

b) Em havendo delegação, no caso de Autarquias e Fundações, a autoridade 

competente adotará as providências para tornar sem efeito o ato de nomeação.  

5.9 - O prazo para posse será contado em dias corridos, excluindo-se o dia do 

começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil 

seguinte quando vencido em dia em que não houver expediente.  
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5.10 - A posse dependerá de prévia inspeção médica realizada pela Diretoria de 

Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor – DSO/SEAD e só poderá ser 

empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente. 

5.11 - A competência para dar posse é da respectiva autoridade competente, 

consoante art. 19 do Regime Jurídico Único. 

5.12 - Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de 

provimento, de férias, em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o 

prazo será contado do término do impedimento. 

5.13 - Em casos especiais, a critério da autoridade competente, a posse poderá dar-

se mediante procuração específica. 

5.14 - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 

5.15 - No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que 

constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 

emprego ou função pública. 

5.16 - A Unidade de Pessoal do órgão/entidade, na apresentação do candidato, 

deverá receber e conferir a documentação indispensável ao procedimento de 

admissão descrito no item IV deste procedimento. 

5.17 - Constatada a regularidade dos documentos apresentados pelo candidato 

nomeado, a Unidade de Pessoal do órgão ou entidade, elaborará o respectivo 

TERMO DE POSSE e em articulação com a autoridade competente em dar a posse, 

assinalará a data da cerimônia de posse. O Termo de Posse deverá ser assinado 

tanto pelo candidato nomeado, como pela autoridade competente. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICASGERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INGRESSO DE CARGO EFETIVO  PG/GP - 001.00 

EXERCÍCIO PG/GP - 001.03 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1- Art. 23 a 25, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 – Servidor devidamente nomeado e empossado no cargo público. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Não necessita.  

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados: 

a) da data da posse, no caso de nomeação; 

b) da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. 

5.2 – Os prazos poderão ser prorrogados por mais quinze dias, em existindo 

necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse, conforme 

juízo da Administração. 

5.3 - Se decorrido o prazo estabelecido, o servidor não comparecer para iniciar o 

exercício, a ocorrência deverá ser comunicada pela Unidade de Pessoal do órgão ou 

entidade à autoridade competente para tomar as providências necessárias à 

exoneração de ofício. 

5.3.1 - Os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas 

deverão comunicar à Secretaria de Estado de Administração para as providências 

da exoneração ex offício, pelo Governador do Estado; 

5.3.2 - Em havendo delegação de competência, a autoridade adotará as 

providências para a exoneração ex offício.  
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5.4 - A Unidade de Pessoal do órgão ou entidade encaminhará à Diretoria de 

Operações do Sistema de Gestão de Pessoas– DSP-SEAD, a documentação 

indispensável à nomeação, bem como o Termo de Posse, Termo de Exercício e 

formulário de pré-ingresso de servidor no SIGIRH devidamente preenchido, que 

atribuirá a matrícula definitiva ao servidor, cadastrando-o no Sistema SIGIRH para 

acompanhamento funcional e inclusão em folha de pagamento, adotando, ainda, as 

providências necessárias ao exame da legalidade da nomeação do servidor. 

5.5 - A Unidade de Pessoal do órgão ou entidade, deverá realizar o cadastro do 

servidor no PASEP, caso este não possua, através do aplicativo BBPASEP, do 

Banco do Brasil. 

5.6 - A documentação pessoal, funcional e financeira do servidor deverá ser 

arquivada em pasta funcional. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

ESTÁGIO PROBATÓRIO PG/GP – 002.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - Estágio Probatório é o período de avaliação de desempenho do servidor, 

admitido por concurso público, com o intuito de constatar a sua aptidão e capacidade 

para o cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado. Compreende o período 

de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de exercício.  

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 41, § 4º da CF/88;  

2.2 - Art. 40, § 4º da CE/89; 

2.3 - Arts. 32 a 34 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;  

2.4 - Decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 – Investidura em cargo de provimento efetivo; 

3.2 - Entrada em exercício. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO (ART. 6º DO DECRETO Nº 249/2011) 

4.1 - A capa, na qual deverá constar o número do Sistema de Protocolo do Estado, o 

nome do servidor-estagiário em avaliação, o órgão ou entidade de lotação e a 

unidade de lotação. 

4.2 - A ficha de orientações ao servidor-estagiário constante do Anexo I do Decreto 

n° 249/2011, destinada à orientação e ciência do servidor que será submetido às 

avaliações em virtude do estágio probatório, sendo preenchida uma única vez no 1º 

dia de efetivo exercício do servidor em estágio probatório. 

4.3 - A ficha de acompanhamento constante do Anexo II do Decreto n° 249/2011, 

destinada ao acompanhamento do desempenho do servidor-estagiário, sendo 

preenchida do 1º mês até o 32º mês de avaliação, com registro, quando for o caso, 

das intercorrências verificadas no período de avaliação e indicação do respectivo 

mês de ocorrência. 
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4.4 - A ficha de complementação de acompanhamento de avaliação de desempenho 

constante do Anexo III do Decreto n° 249/2011, destinada ao acompanhamento do 

desempenho do servidor em estágio probatório, sendo preenchida a partir do 33º até 

o 36º mês de avaliação.  

4.5 - A ficha de avaliação de desempenho constante do Anexo IV do Decreto n° 

249/2011, destinada à síntese da avaliação, para fins de contabilização da nota 

conferida ao servidor avaliado, sendo preenchida, no final de cada etapa de 

avaliação, o que na 4ª etapa ocorrerá no 32º mês de avaliação. 

4.6 - A ficha de avaliação de desempenho constante do Anexo VII do Decreto n° 

249/2011, destinada à revisão da média provisória da 4ª etapa, sendo preenchida no 

36º mês de avaliação do servidor-estagiário. 

4.7 - A ficha de auto-avaliação constante do Anexo V do Decreto n° 249/2011, 

destinada à auto-avaliação do servidor em estágio probatório, sendo preenchida no 

final de cada etapa de avaliação. 

4.8 - O parecer conclusivo da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – 

CESAD constante do Anexo VI do Decreto n° 249/2011, o qual será preenchido 

somente após a avaliação do 32º mês de atividade do servidor-estagiário.  

4.9 - O parecer conclusivo da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – 

CESAD constante do Anexo VIII do Decreto n° 249/2011, o qual será preenchido 

somente no caso de retificação da média provisória da 4ª etapa (32º mês), no final 

do 36º mês de avaliação. 

4.10 - A ficha funcional atualizada do servidor-estagiário. 

4.11 - A decisão final da autoridade superior do órgão ou entidade. 

5 – PROCEDIMENTOS: 

5.1 - Disponibilização aos chefes imediatos do servidor-estagiário, pela Unidade de 

Pessoal, dos anexos do Decreto nº 249/2011 a serem utilizados no processo de 

avaliação especial de desempenho. 

5.2 - Encaminhamento de memorando da Unidade de Pessoal à chefia imediata do 

servidor-estagiário orientando sobre a utilização dos sobreditos anexos. 
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5.3 - Solicitação da Unidade de Pessoal à chefia imediata do servidor-estagiário para 

que sejam adotados os procedimentos de avaliação de desempenho na forma 

estabelecida no Decreto nº 249/2011. 

5.4 - Custódia do processo de avaliação especial de desempenho pela Unidade de 

Pessoal. 

6 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

6.1 - O Estágio Probatório terá início a partir da data em que o servidor, aprovado 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, inaugurar as suas atividades 

na unidade de lotação, compreendendo um período de 36 (trinta e seis) meses de 

efetivo exercício, durante o qual serão apurados os requisitos de aptidão e 

capacidade necessários à confirmação do servidor no cargo de provimento efetivo 

para o qual foi nomeado. 

6.2 - A Unidade de Pessoal apresentará o servidor à sua unidade de lotação e à 

chefia imediata que o orientará na forma do anexo I do Decreto nº 249/2011. 

6.3 - A responsabilidade pela avaliação do servidor caberá à chefia imediata, que 

deverá fazer o planejamento das atividades a serem desenvolvidas e buscar as 

soluções possíveis para as dificuldades encontradas. 

6.4 - Em regra, cada servidor deverá ser submetido a 04 (quatro) etapas de 

avaliação no decorrer do período de estágio probatório, as quais serão realizadas 

por meio dos formulários de acompanhamento previstos nos anexos do Decreto nº 

249/2011. 

6.5 - As etapas de avaliação ocorrerão nos seguintes períodos:  

a) 1ª etapa - do 1º ao 6º mês de efetivo exercício no cargo, com utilização das fichas 

I, II, IV e V; 

b) 2ª etapa – do 7º ao 12º mês de efetivo exercício no cargo, com utilização das 

fichas II, IV e V; 

c) 3ª etapa – do 13º ao 24º mês de efetivo exercício no cargo, com utilização das 

fichas II, IV e V;  

d) 4ª etapa (1ª fase) – do 25º ao 32º mês de efetivo exercício no cargo, com 

utilização das fichas II, IV, V e VI; 
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e) 4ª etapa (2ª fase) – do 33º ao 36º mês de efetivo exercício no cargo, com 

utilização da ficha III e, se for o caso, das fichas VII e VIII. 

6.6 - Os autos do processo de avaliação especial de desempenho serão 

formalizados pela Unidade de Pessoal, sendo constituídos dos documentos e 

anexos do Decreto nº 249/2011. 

6.7 - A Unidade de Pessoal deverá informar/comunicar à chefia imediata do servidor-

estagiário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data de realização de cada 

etapa de avaliação, bem como solicitar, no prazo de 5 (cinco) dias após a data em 

que realizada cada etapa de avaliação, a remessa das fichas respectivas dos 

anexos do Decreto nº 249/2011  devidamente preenchidas. 

6.8 - O servidor-estagiário que houver trabalhado sob mais de uma chefia será 

avaliado pelo chefe atual na forma do Decreto nº 249/2011. 

6.9 - O servidor em estágio probatório deverá, através do Anexo V do Decreto n° 

249/2011, avaliar o seu próprio desenvolvimento e indicar possíveis dificuldades, o 

que servirá de subsídio para a Unidade de Pessoal, que, após cada etapa de 

avaliação e considerando os fatores cujos diagnósticos determinem ações de 

desenvolvimento de recursos humanos, adotará as providências cabíveis para a 

melhoria do desempenho do servidor-estagiário. 

6.10 - Após a homologação do estágio probatório pela autoridade superior, o 

servidor poderá ser:  

a) efetivado no cargo correspondente ao estágio probatório, no caso de o servidor-

estagiário ser considerado apto; 

b) exonerado “ex officio”, no caso de o servidor-estagiário ser considerado inapto; ou 

c) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, nos termos da lei.  

6.11 - O servidor será considerado apto quando obtiver desempenho 

correspondente, no mínimo, ao conceito bom na média final da avaliação do estágio 

probatório, caso contrário, será considerado inapto. 

6.12 - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD será designada 

por portaria da autoridade superior, tendo a responsabilidade de emitir parecer 

conclusivo, na forma dos anexos VI ou VIII do Decreto nº 249/2011. 
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6.13 - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD será composta 

por três membros titulares, dentre os quais será indicado o Presidente, e dois 

membros suplentes, todos estáveis. 

6.14 - Em se tratando de servidor-estagiário cuja carreira possua legislação própria, 

a CESAD será composta exclusivamente por servidores da respectiva carreira. 

6.15 - Somente serão utilizados como instrumentos para o lançamento da média 

final pela CESAD as fichas II, IV e, se for o caso, a ficha III, servindo a ficha V (auto-

avaliação) apenas para subsidiar a análise por aquela Comissão. 

6.16 - A Unidade de Pessoal deverá submeter a avaliação especial de desempenho 

à apreciação da autoridade superior 4 (quatro) meses antes do encerramento do 

prazo final de 36 (trinta e seis) meses, sem prejuízo da continuidade da aferição dos 

fatores de avaliação. 

6.17 - A homologação da avaliação especial de desempenho do estágio probatório 

será objeto de portaria da autoridade superior. 

6.18 - Em caso de vacância, afastamento ou impedimento legal da chefia imediata 

do servidor-estagiário, a avaliação deverá ser feita pelo substituto legal ou superior 

hierárquico. 

6.19 - O servidor-estagiário poderá ser dispensado do estágio probatório, desde que:  

a) Já tenha sido efetivamente avaliado com sucesso no mesmo cargo público e que 

tenha absoluta identidade de atribuições com o cargo atualmente ocupado; 

b) O cargo no qual já tenha sido avaliado pertença à esfera da Administração 

Pública do Estado do Pará; 

c) A avaliação tenha ocorrido pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

6.20 - Para avaliação de servidores portadores de necessidades especiais será 

constituída uma equipe multiprofissional que fornecerá apoio à chefia imediata do 

servidor estagiário e à CESAD. 

6.21 - Caso o servidor em estágio probatório venha a cometer falta disciplinar terá a 

sua responsabilidade apurada na forma legal, garantido o contraditório e a ampla 

defesa. 
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6.22 - O servidor-estagiário que se sentir prejudicado, em qualquer das etapas de 

avaliação e/ou na decisão final da autoridade superior do órgão ou entidade, poderá, 

conforme o caso, interpor recurso à CESAD ou ao Governador do Estado, com a 

devida exposição dos motivos, devendo ser protocolado junto à Unidade de Pessoal 

no prazo de até 5 (cinco) dias após a ciência da decisão administrativa contra a qual 

o interessado se insurge. 

6.23 - O servidor em estágio probatório poderá ser cedido, sendo a avaliação de 

desempenho suspensa caso as atribuições desempenhadas não sejam típicas de 

seu cargo efetivo. 

6.24 – Para fins de melhor orientar os procedimentos de avaliação de desempenho 

são anexadas minutas das seguintes portarias: a de instituição de CESAD, a de 

homologação de estágio probatório ou a de exoneração, se for o caso. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

ESTABILIDADE PG/GP – 003.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É a garantia constitucional de permanência no serviço público mediante 

preenchimento de determinadas condições. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 41, da Constituição da República. 

2.2 - Art. 19, do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ingresso mediante aprovação em concurso público ou exercício continuado há 

pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República. 

3.2 - Efetivo exercício por 3 (três) anos e aprovação em estágio probatório para os 

admitidos através de concurso público 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Para reconhecimento da estabilidade após aprovação em concurso prevista no 

art. 41 da Constituição da República: 

4.1.1 - Decreto de nomeação; 

4.1.2 - Termos de posse e exercício; 

4.1.3 - Portaria de aprovação no estágio probatório. 

4.2 - Para reconhecimento da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT:  

4.2.1 - Documento(s) comprobatório(s) do exercício continuado há pelo menos 5 

(cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - Para efeito de reconhecimento da estabilidade prevista no art. 41 da 

Constituição da República caberá à Unidade de Pessoal de cada órgão ou entidade, 

mediante avaliação dos documentos necessários, registrar a estabilidade nos 

assentos funcionais do servidor que ingressou através de aprovação em concurso 

público. 
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5.2 - O mero decurso do tempo não é suficiente para o reconhecimento da 

estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, sendo indispensável à 

aprovação em estágio probatório. 

5.4 - A estabilidade excepcional somente beneficia os servidores que ingressaram 

no serviço público sem concurso até 05/10/1983. 

5.5 - Para efeitos de reconhecimento da estabilidade excepcional, caberá à Unidade 

de Pessoal de cada órgão ou entidade, mediante avaliação dos documentos 

necessários e reconhecendo o exercício continuado há pelo menos 5 (cinco) anos 

antes da promulgação da Constituição da República, registrar a estabilidade nos 

assentos funcionais do servidor. 

5.6 - O exercício continuado há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da 

Constituição da República poderá ser apurado mediante somatória de tempos de 

serviço em cargos e funções diversas, desde que todos sejam vínculos mantidos 

exclusivamente com a Administração Pública Estadual. 

5.7 - Para efeito de reconhecimento da estabilidade excepcional somente podem ser 

aproveitados períodos de tempos de serviço prestados à Administração Pública 

Estadual Direta, às Autarquias e às Fundações Públicas. 

5.8 - A estabilidade excepcional não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e 

empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre 

exoneração. 

5.9 - Também não se aplica a estabilidade excepcional aos professores de nível 

superior, nos termos da lei. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PG/GP - 004.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o exercício, remunerado ou não, de dois cargos, funções e empregos 

públicos acumuláveis, considerada legítima quando houver compatibilidade de 

horários.  

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Artigos 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, com redação dada pela 

EC n. 19/98 e pela EC n. 34/01; e §10, incluído pela EC n. 20/98; 

2.2 - Art. 38, II, da CF; 

2.3 - Artigo 41, parágrafo único, da Constituição Estadual; 

2.4 - Art. 162 a 164 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Existir, ao mesmo tempo, dois vínculos, transitório ou permanente, com a 

administração pública, ainda que um deles decorra de inatividade; 

3.2 - Que os cargos, empregos ou funções sejam passíveis de acumulação, 

conforme previsão constitucional do artigo 37, inciso XVI; 

3.3 - Que haja compatibilidade de horários; 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Declaração do servidor que exerce outro cargo público;  

4.2 - Declaração de carga horária e descrição das atribuições do 

cargo/emprego/função, firmada pelo Titular da Unidade de Gestão de Pessoas do 

Órgão/Entidade a que estiver subordinado o servidor; 

4.3 - Declaração do servidor esclarecendo o tempo despendido no percurso entre 

um e outro local de trabalho;  

4.4 - Identificada a impossibilidade de acumulação legal de cargos públicos, o 

servidor deve apresentar o pedido de exoneração do cargo anterior. 
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5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - É vedada a acumulação remunerada, ou não, de cargos públicos, exceto 

quando houver compatibilidade de horários, nas seguintes situações:  

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. 

5.2 - Deve-se verificar a compatibilidade de horários, respeitando-se intervalos para 

repouso, alimentação e distância a ser percorrida entre os locais de exercício dos 

cargos, empregos ou funções.  

5.3 - Deverá ser analisada a compatibilidade de horários, ainda que se trate de 

cargos acumuláveis, na forma do artigo 37, inciso XVI, da C.F. 

5.4 - É proibida a acumulação de proventos de aposentadoria com retribuição pelo 

exercício de cargos, empregos ou funções públicas, exceto nas hipóteses de 

acumulação permitidas para a atividade, bem como os cargos eletivos e os cargos 

em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

5.5 - Nos casos de acumulação ilegal, comprovada a boa-fé através de processo 

administrativo, o servidor poderá optar por um dos cargos, empregos ou funções. 

5.6 - Nos casos de acumulação ilegal, comprovada a má-fé, a pena prevista é a de 

demissão após a conclusão do processo administrativo disciplinar, em que será 

assegurada a ampla defesa ao interessado. 

5.7 - Existindo a hipótese de acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções 

públicas, caberá a Unidade de Pessoal do órgão ou entidade, antes da posse, 

informar ao candidato sobre a irregularidade da acumulação e suas consequências 

legais, orientando-o a respeito da necessidade de exoneração do antigo cargo. 

5.8 - Se ainda for constatada a acumulação ilícita, a Unidade de Pessoal orientará o 

servidor a fazer a opção por um dos cargos, empregos ou funções, dentro do prazo 

legal para o exercício, bem como a requerer exoneração de um dos cargos. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

ABANDONO DE CARGO PG/GP – 005.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É a infração disciplinar que se caracteriza pela ausência intencional e 

injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao serviço, punível com pena 

de demissão. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 178, IV, 190, II, §§ 1º e 2º, 198, §§ 1º e 2º, 199, 202, 203 e 227 da Lei nº 

5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

2.2 - Arts. 109, VI e 323 do Código Penal. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ser servidor público estadual. 

3.2 - Ausência intencional e injustificada por mais de 30 (trinta) dias. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Memorando da chefia imediata ou de qualquer outra autoridade que tenha 

ciência do fato, comunicando à Unidade de Pessoal a ausência do servidor; 

4.2 - Cópia do registro de controle da freqüência; 

4.3 - Ficha funcional; 

4.4 - Memorando da Unidade de Pessoal ao titular do órgão/entidade comunicando o 

fato; 

4.5 - Despacho do titular determinando a apuração do fato; 

4.6 - Portaria de instauração da Comissão de Sindicância ou do Processo 

Administrativo Disciplinar, conforme o caso. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A ausência injustificada do servidor por mais de 30 dias consecutivos, incluídos 

na contagem os sábados, domingos, feriados e dias de ponto facultativo, enseja a 

abertura de Processo Administrativo Disciplinar para a apuração dos elementos 

subjetivos e objetivos da infração de abandono de cargo. 
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5.2 - O elemento objetivo do abandono é caracterizado pela falta consecutiva e 

injustificada por mais de 30 dias. 

5.3 - O elemento subjetivo é caracterizado pela intenção do servidor em abandonar o 

cargo. 

5.4 - O Processo Administrativo Disciplinar deverá ser instaurado a partir do 31º dia 

de falta injustificada e consecutiva, quando terá início a contagem do respectivo 

prazo prescricional, o qual será interrompido com a abertura do procedimento 

apuratório. 

5.5 - O abandono de cargo constitui crime contra a Administração Pública tipificado 

no art. 323 do Código Penal, razão pela qual os prazos prescricionais aplicáveis 

serão os previstos no art. 109 do Código Penal.  

5.6 - O titular do órgão ou entidade que instaurar o Processo Administrativo 

Disciplinar poderá decidir, com base no art. 203 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 

1994 - RJU, pelo afastamento do servidor do exercício do cargo pelo prazo de até 60 

(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, como medida cautelar.  O 

afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, cessando seus efeitos ao final 

da prorrogação, ainda que não concluído o processo administrativo. 

5.7 - Caso tenha ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição, deverá ser 

declarada e providenciada a vacância do cargo, mediante exoneração ex officio. 

5.8 - O servidor indiciado em Processo Administrativo Disciplinar por abandono de 

cargo não poderá ser exonerado a pedido, salvo se comprovada a sua inocência ao 

final do processo.  

5.9 - Se a autoridade competente resolver pela absolvição e conseqüente exclusão 

da responsabilidade do servidor, deverão ser adotados os seguintes procedimentos, 

conforme a situação: 

5.9.1 - Encontrando-se o servidor afastado, deverá ser comunicado da decisão e 

convocado a retornar de imediato ao serviço, procedendo-se a regularização 

funcional; 

5.9.2 - Quando o retorno já tiver ocorrido, antes ou durante a apuração 

administrativa, o servidor também deverá ser comunicado da decisão, procedendo-

se a devida regularização. 
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5.10 - Concluído o Processo Administrativo Disciplinar pela não responsabilização 

do servidor em razão das faltas ao serviço, tal período será considerado como de 

efetivo exercício para todos os fins, inclusive devolução dos valores descontados.  

5.11 - Caracterizada a infração disciplinar de abandono de cargo, os autos deverão 

ser remetidos ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando 

trasladado no órgão ou entidade. 

5.12 - O titular do órgão ou entidade, poderá decidir pela instauração de sindicância 

como procedimento preparatório. No entanto, para a aplicação da penalidade de 

demissão, é imprescindível da instauração do Processo Administrativo Disciplinar.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS  

EXONERAÇÃO A PEDIDO PG/GP - 006.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É a forma de vacância de cargo público efetivo, efetuada através de ato formal, 

a pedido ou de ofício, sem qualquer vinculação de natureza disciplinar. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 58, I e 59, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Decreto nº 2.163, de 06 de abril de 2006. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Manifestação de vontade do interessado ou da Administração; 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento solicitando exoneração do cargo; 

4.2 - Copia da carteira de identidade. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. 

5.2 - A exoneração a pedido dar-se-á por ato administrativo do Secretário de Estado 

de Administração, a partir da solicitação do servidor, que o exclui do quadro de 

pessoal da Administração Pública Estadual, não caracterizando penalidade. 

5.3 - A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório, ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no 

prazo legal. 

5.4 - A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade 

competente, ou a pedido do próprio servidor. 

5.5 - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão terá direito a: 

a) 13° (décimo terceiro) salário correspondente a um doze avos por mês de serviço, 

e a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral; 
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b) período de férias a que tiver direito e ao incompleto (base ano civil), na proporção 

de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 

(quatorze) dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês em que 

ocorrer a exoneração.  

5.6 - O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, 

salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PG/GP - 007 .00 

1 - CONCEITO: 

1.1 - É o registro na ficha funcional do servidor interessado de tempo de 

serviço/contribuição, com o objetivo de valer-se da anotação desses dados 

declarados em certidão para a produção dos efeitos previstos em lei.  

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 40, §§ 9º e 10 da Constituição da República; 

2.2 - Art. 33, §§ 9º e 10 da Constituição Estadual; 

2.3 - Art. 70, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ter tempo de serviço/contribuição a ser averbado; 

3.2 - Não ter averbado esse tempo em outro órgão ou entidade pública ou no INSS. 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Requerimento de averbação de tempo de serviço/contribuição; 

4.2 - Certidão de tempo de serviço expedida pela SEAD, quando for atividade 

pública do Estado do Pará; 

4.3 - Certidão de tempo de serviço expedida por órgão público federal, por outro 

órgão estadual, distrital ou municipal, quando for atividade pública; 

4.4 - Certidão de tempo de serviço expedida por Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

4.5 - Certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS quando se tratar de 

atividade exclusivamente privada; 

4.6 - No caso de serviço militar obrigatório, cópia autenticada do certificado de 

reservista acompanhada da respectiva certidão;  

4.7 - No caso de servidor que exerce cargo em regime de acumulação: Declaração 

do órgão ou entidade em que acumula esclarecendo se aquele tempo foi averbado 

ou não. 
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5. INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias, convertidos em anos. 

5.2 - O tempo de serviço prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

Autarquias, Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, será contado 

para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, qualquer que tenha sido a 

forma de admissão ou de pagamento. 

5.3 - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a 

contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, 

segundo os critérios estabelecidos em lei. 

5.4 - O tempo de serviço prestado a órgãos ou entidades estaduais será atestado 

por Certidão expedida pela SEAD. 

5.5 - A certidão de tempo de serviço será expedida em 02 (duas) vias, sendo a 1ª 

(primeira) destinada ao servidor postulante, cujo recibo será lavrado na 2ª (segunda) 

via, que ficará arquivada na pasta funcional do servidor. 

5.6 - A Certidão será fornecida uma única vez, razão pela qual o requerente ou seu 

procurador com poderes específicos, mediante procuração com firma reconhecida, 

poderá retirá-la e, se necessárias retificações, estas serão providenciadas somente 

após a devolução da original entregue anteriormente, que deverá ser destruída para 

que ocorra a substituição. 

5.7 - O tempo de serviço apurado será registrado em tempo bruto e líquido.  

5.8 - Do tempo bruto serão subtraídas as ocorrências abaixo identificadas: 

a) faltas; 

b) suspensão; 

c) licença para tratar de interesse particular; 

d) licença para tratamento de saúde de pessoa da família sem remuneração 

(superior a 12 meses); 

e) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

5.9 - O tempo de serviço será apurado contando-se os dias existentes entre as datas 

inicial e final de cada período, sendo apurado em dia e convertido em anos, meses e 

dias, mediante sucessivas divisões daquele resultado por 365 e 30 dias. 
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5.10 - Não será expedida certidão com tempo de serviço contado em dobro, em face 

de direito adquirido à licença prêmio por assiduidade não gozada. Essa contagem só 

é computada para fins de aposentadoria até 16/12/1998. 

5.11 - A certidão expedida não poderá conter espaços em branco, emendas ou 

rasuras. 

5.12 - A(s) certidão(ões) apresentadas pelo servidor na abertura de processo de 

averbação deverá(ao) ser original(is), com a finalidade para averbação de tempo de 

serviço junto à SEAD. 

5.13 - Não será considerado para efeito de adicional de tempo de serviço em cargo 

efetivo, a averbação de tempo de serviço decorrente de contratação temporária pela 

Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, computando-se o tempo de 

contribuição somente para fins de aposentadoria e o tempo de serviço para efeito de 

disponibilidade.  

5.14 - Havendo tempo de serviço concomitante, o mesmo será desprezado. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PG/GP - 008.00 

1. CONCEITO: 

1.1 - É o ato pelo qual ocorre o desfazimento da averbação do tempo de serviço, 

desde que essa não tenha surtido efeito jurídico ou financeiro ou que seja decorrente 

de vício. 

2. REQUISITOS BÁSICOS: 

2.1 - Possuir tempo de serviço averbado; 

2.2 - Requerimento dirigido ao titular do órgão ou entidade, contendo: 

a) finalidade da desaverbação;  

b) período a ser subtraído (início e término). 

3 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

3.1 - Na desaverbação deverá constar, obrigatoriamente, que o tempo de serviço 

desaverbado não está sendo contado para quaisquer efeitos, jurídico ou financeiro, 

no órgão/entidade. 

3.2 - A Unidade de Pessoal comunicará ao órgão ou entidade que expediu a 

Certidão de Tempo de Serviço, sobre a desaverbação na ficha funcional do servidor, 

do tempo de serviço a ele prestado. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

CESSÃO DE SERVIDOR PG/GP - 009.00 

1 – CONCEITOS: 

1.1 - Cessão: Ato autorizativo para o exercício de cargo, emprego em outro órgão ou 

entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

sem alteração da lotação no órgão de origem;  

1.2 - Reembolso: restituição ao cedente do vencimento-base ou da remuneração do 

servidor, inclusive com os valores de encargos sociais; 

1.3 - Cessionário: o órgão ou entidade onde o servidor irá exercer suas atividades; 

1.4 - Cedente: o órgão ou entidade de origem e lotação do servidor cedido. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 31 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Instrução Normativa nº 0001, de 31 de março de 2003 – SEAD, alterada pela 

Instrução Normativa nº 0001, de 27 de maio de 2005. 

2.3 - Decreto nº 648, de 17 de janeiro de 2013. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ser requisitado por órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou distrital 

para o exercício de cargo ou emprego. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Ofício do titular do órgão ou entidade interessado na cessão do servidor ao 

titular ou dirigente do órgão ou entidade cedente, especificando o motivo da 

requisição, período, bem como a responsabilidade do ônus. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - O servidor poderá ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, para o exercício de cargo ou emprego. 

5.2 - A cessão de servidores para órgão ou entidade da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios ou de outro Poder do Estado, será concedida pelo 
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prazo de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das 

entidades cedentes e cessionários. 

5.3 - A cessão fica condicionada à concordância do servidor. 

5.4 - No caso de cessão de servidor para órgão ou entidade da União, dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou 

entidade cessionária, podendo continuar a receber pelo órgão ou entidade cedente, 

mediante reembolso pelo órgão cessionário, dos valores referentes à remuneração e 

encargos sociais do servidor cedido. 

5.5 - O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente pelo órgão ou 

entidade cedente ao órgão ou entidade cessionário, discriminado por parcela 

remuneratória do servidor cedido, e será efetuado no mês subseqüente. 

5.6 - Na hipótese do não reembolso pela cessionária, a Unidade de Pessoal do 

órgão ou entidade cedente, deverá comunicar ao seu titular ou dirigente que através 

de Ofício solicitará o retorno do servidor. Caso a solicitação não seja atendida, será 

suspenso o pagamento da remuneração do servidor cedido, a partir do mês 

subseqüente, devendo esse servidor se reapresentar imediatamente a Unidade de 

Pessoal do órgão ou entidade cedente. 

5.7 - O órgão ou entidade cessionário de servidor oriundo de órgão ou entidade da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de outro Poder do Estado 

deverá mensalmente encaminhar ao órgão ou entidade cedente a frequência mensal 

do servidor cedido, atestada pela chefia imediata e ratificada pela Unidade de 

Pessoal e receber deste ente a planilha discriminando as parcelas que compõem a 

remuneração do servidor. 

5.8 - O período de afastamento correspondente à cessão é considerado para todos 

os efeitos legais, inclusive para promoção e progressão funcional. 

5.9 - Caberá ao órgão cedente a responsabilidade de expedir a portaria de cessão, 

prorrogação e revogação e deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e terá 

vigência a partir da data da publicação, cabendo retroatividade, se for o caso. 

5.10 - O servidor não poderá ser cedido quando estiver no exercício de cargo em 

comissão, exercer função temporária, decorrente de contratação sob a égide da Lei 
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Complementar nº 07, de setembro de 1991 e estiver respondendo a processo 

administrativo disciplinar. 

5.11 - Segundo a Lei Eleitoral é vedado ceder servidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta estadual do Poder Executivo, ou usar de seus 

serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 

coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 

empregado estiver licenciado; 

5.12 - É proibido, ainda, qualquer ato de remoção, redistribuição ou exoneração de 

servidor público estadual nos três meses que antecedem o pleito, até a posse dos 

eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, exceto para militares, policiais civis e 

agentes prisionais. 

5.13 - Por exceção, a Lei eleitoral permite a transferência ou remoção ex officio 

apenas de militares do Estado, de policiais civis e de agentes penitenciários. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

REDISTRIBUIÇÃO PG/GP – 010.00 

1 – CONCEITO:  

1.1 - A redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou 

função, para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no 

interesse da Administração. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 50 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de1994; 

2.2 - Art. 3º, alínea “e” do Decreto nº 593, de 15 de fevereiro de 1980; 

2.3 - Inciso V, do art. 73, da Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997; 

2.4 - Instrução Normativa n° 001-SEAD, de 11 de agosto de 2011. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ocorrência somente entre órgãos e entidades no mesmo Poder; 

3.2 - Necessidade de ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos 

serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou 

entidade; 

3.3 - Interesse da Administração; 

3.4 - Equivalência de vencimentos; 

3.5 - Manutenção da essência das atribuições do cargo; 

3.6 - Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

3.7 - Mesmo nível de escolaridade, especialidade, ou habilitação profissional; 

3.8 - Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do 

órgão ou entidade. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1- Ofício do titular do órgão ou entidade solicitando a redistribuição do servidor, 

dirigido ao titular do órgão ou entidade de origem; 
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4.2 - Documento (Ofício ou Despacho) de aquiescência do órgão ou entidade de 

origem;  

4.3 - Fichas de informações funcionais e financeiras do servidor. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - O processo deverá ser iniciado por ofício do titular do órgão ou entidade 

interessado na redistribuição, dirigido ao titular do órgão ou entidade de lotação do 

servidor para manifestação. 

5.2 - O processo de redistribuição deverá ser instruído tanto pelo órgão ou entidade 

de destino quanto pelo órgão ou entidade de origem do servidor.  

5.3 - O processo deverá ser encaminhado à SEAD para análise do cumprimento dos 

requisitos e efetivação do ato de redistribuição, se for o caso. 

5.4 - O ato de redistribuição é de competência da Secretaria de Estado de 

Administração - SEAD.  

5.5 - A redistribuição não provoca a modificação do cargo/função para outro de 

qualquer natureza. 

5.6 - A publicação do ato de redistribuição implica no automático remanejamento do 

cargo/função e da apresentação do servidor no órgão ou entidade de destino.  

5.7 - A partir da publicação da redistribuição a Unidade de Pessoal do órgão ou 

entidade de origem do servidor tomará as providências, no sentido revisar a pasta 

funcional do servidor e preparar para envio ao órgão ou entidade de destino. 

5.8 - É possível a realização da redistribuição do servidor durante o período de 

estágio probatório. 

5.9 - Nas eleições gerais (Governador e Presidente da República) é vedada a 

redistribuição do servidor no período de três meses antes do pleito eleitoral até a 

posse dos eleitos. Tal vedação não se aplica em casos de eleições municipais. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AUXÍLIOS PG/GP - 011.00 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PG/GP - 011.01 

1 – CONCEITO:  

1.1 - É o auxílio concedido ao servidor ativo com a finalidade de custear as despesas 

com alimentação. 

2 – BASE NORMATIVA:  

2.1 - Lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008, alterada pela Lei nº 7.388, de 30 de 

março de 2010; 

2.2 - Decreto nº. 1.298, de 23 de setembro de 2008; 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Estar em efetivo exercício. 

3.2 - Não receber benefício semelhante.  

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Não necessita. 

5- INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - O benefício será devido ao servidor em função dos dias efetivamente 

trabalhados, conforme apurado em comprovante de freqüência. 

5.2 - O servidor temporário fará jus ao mesmo benefício. 

5.3 - O auxílio alimentação tem caráter indenizatório e não se incorpora ao 

vencimento do servidor. 

5.4 - O servidor que acumular cargo só terá direito a receber apenas um único 

auxílio alimentação. 

5.5 - O auxílio alimentação será custeado com recurso do órgão ou entidade em que 

o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade 

de origem, quando se tratar de cessão. 
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5.6 - O auxílio alimentação será pago juntamente com a remuneração do servidor, 

no mês subseqüente a apuração dos dias trabalhados, limitando estes ao máximo 

de 22 (vinte e dois) dias mensais. 

5.7 - O auxílio alimentação é creditado no contracheque do servidor. 

5.8 - O auxílio alimentação é pago automaticamente no ingresso do servidor no 

SIGIRH, não havendo necessidade do servidor requerer esse auxílio. 

5.9 - O valor do auxílio alimentação será fixado pela Secretaria de Estado de 

Planejamento - SEPLAN, cabendo a SEAD a operacionalização do pagamento. 

5.10 - Caso o servidor cedido opte por receber o valor do auxílio alimentação do seu 

órgão de origem, este deverá preencher o formulário Termo de Opção de Auxílio 

Alimentação. Esse termo será encaminhado à Diretoria de Operações do Sistema de 

Gestão de Pessoas/SEAD para as devidas alterações. 

5.11 - O auxílio alimentação previsto na Lei n° 7.197, de 09 de setembro de 2008 

não alcança empregado público de Sociedade de Economia Mista e Empresa 

Pública que se acha cedido para administração pública, ressalvado o exercício de 

cargo comissionado. 

5.12 - Aos empregados de Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, o 

auxílio alimentação é concedido por força de contrato individual ou Norma Coletiva 

de Trabalho. 

5.13 - O afastamento em decorrência de participação em cursos, treinamentos ou 

similares, por determinação ou indicação do titular do órgão ou entidade, desde que 

não importe concessão de licença, são considerados como dia trabalhado para fins 

de recebimento do auxílio-alimentação. 

5.14 - Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas 

hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados 

para fins de concessão do auxílio-alimentação, exceto nas seguintes hipóteses: 

I - gozo de férias; 

II - faltas abonadas no máximo três dias; 

III - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95, da Lei nº 5.810, 

de 24 de janeiro de 1994; 
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IV - licença saúde até o limite de 90 dias; 

V - licença à gestante e paternidade. 

5.15 - Considera-se para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, 

a proporcionalidade de 22 dias/mês. 

5.16 - A apuração dos dias trabalhados não corresponde a 30 dias, mas a 22 dias, 

média de dias considerada conforme artigo 2º e 3º da Lei nº.7.197, de 09 de 

setembro de 2008. Para alcançar o valor diário, deve-se considerar o valor mensal 

do benefício e dividi-lo por 22. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AUXÍLIOS PG/GP - 0011-00 

AUXÍLIO FUNERAL PG/GP - 011-02 

1- CONCEITO: 

1.1 - É o benefício equivalente a dois meses da remuneração devido aos 

dependentes ou, na ausência destes, a quem realizou as despesas do 

sepultamento.  

2- BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 160, inciso II, alínea b da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Óbito do servidor. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia da certidão de óbito; 

4.3 - Cópia da Carteira de Identidade e CPF do requerente; 

4.4 - Cópia da certidão de casamento, se casado; 

4.5 - Declaração de convivência, se companheiro; 

4.6 - Certidão de nascimento, se filho menor, Termo de Adoção ou Tutela; 

4.7 - Comprovante da invalidez, se filho maior de idade inválido; 

4.8 - Nota Fiscal original das despesas havidas com o funeral;  

4.9 - Nº da Conta bancária do requerente se tiver, para depósito do pagamento do 

auxílio. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - Consideram-se dependente do ex-servidor: 

a) o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da 

união estável, respectivamente; 
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b) os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito 

anos;  

c) filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador 

do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal 

como segurados;  

d) o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a 

dependência econômica do servidor falecido, não seja credor de alimentos, nem 

receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou 

municipal; 

e) o menor tutelado, desde que comprovadamente tenha residido com o servidor 

falecido e deste dependesse economicamente, não sendo ainda credor de alimentos 

e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou 

decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres 

públicos. 

f) os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos; 

5.2 - A existência de dependentes das classes “a” a “e” enumeradas no subitem 

anterior exclui do direito ao beneficio os definidos na alínea “f”. 

5.3 - Na ausência dos beneficiários, o pagamento será efetuado a terceiro desde que 

comprove a realização das despesas com o funeral, apresentando os documentos 

exigidos. 

5.4 - Aos servidores ativos o benefício é pago através do órgão de origem e aos 

inativos através do IGEPREV. 

5.5 - A base de cálculo do auxílio funeral é a remuneração do servidor, nesta 

compreendidos o vencimento base e as parcelas de caráter permanente. 

5.6 - O pagamento do auxílio-funeral deverá ser feito via ordem bancária, com 

procedimentos específicos do SIAFEM. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AUXÍLIOS PG/GP - 011-00 

AUXÍLIO NATALIDADE PG/GP - 011-03 

1 - CONCEITO:  

1.1 - É uma vantagem concedida ao servidor por motivo de nascimento do filho, 

equivalente a um (01) salário mínimo vigente no mês do nascimento.  

2- BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 160, I, “c”, da Lei 5810, de 24 de janeiro de 1994.  

3- REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Nascimento de filho. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia da Certidão de Nascimento. 

4.3 - Cópia da Carteira de Identidade do requerente; 

4.4 - Declaração de que a mãe não é servidora, se requerido pelo pai. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O prazo para solicitar o Auxílio Natalidade prescreve em (05) cinco anos. 

5.2 - Quando a parturiente não for servidora, o auxílio será requerido pelo pai, na 

condição de servidor público. 

5.3 - Se os pais forem servidores, só um terá direito a receber o benefício. 

5.4 - Em caso de nascimento múltiplo serão devidos tantos auxílios natalidade 

quantos forem os filhos nascidos. 

5.5 - O valor do auxilio natalidade será pago no contracheque do servidor. 

5.6 - Na acumulação lícita é permitido o pagamento nos dois vínculos.  

5.7 - Os servidores temporários e comissionados fazem jus ao pagamento de auxílio 

natalidade.  

5.8 - É vedado o pagamento de auxílio natalidade para Militar. (Parecer 120/2006 – 

PGE). 

5.9 - O pagamento de auxílio natalidade só será devido após a data em que o 

servidor entrar em exercício. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AUXÍLIOS PG/GP - 011-00 

AUXÍLIO TRANSPORTE PG/GP - 011-04 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o auxílio concedido ao servidor ativo, a fim de custear suas despesas 

realizadas com transporte coletivo urbano regular, no deslocamento de sua 

residência-trabalho-residência. 

2 – BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 160, alínea b, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

2.2 - Lei nº 6.621, de 07 de janeiro de 2004; 

2.3 - Decreto n° 911, de 15 de março de 2004. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ter despesas com locomoção de sua residência para o trabalho e vice - versa; 

3.2 - Estar em efetivo exercício. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado, (quando utilizar transporte para mais de dois 

deslocamentos diários);  

4.2 - Cadastro Básico do Auxílio Transporte – CBAT, fornecido pela Unidade de 

Pessoal; 

4.3 - Comprovante de Residência em nome do servidor ou no nome de alguém que 

comprove seu grau de parentesco; 

4.4 - Cópia do contrato de locação do imóvel, em caso de aluguel. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O auxílio-transporte só deverá ser requerido no caso do servidor utilizar mais 

de uma condução no percurso de sua residência para o trabalho e vice – versa, 

porém é do servidor a iniciativa de informar a Unidade de Pessoal de seu órgão ou 

entidade, o seu endereço residencial e os meios de transporte mais adequados ao 

seu deslocamento. 



47 

5.2 - O valor do auxílio-transporte será compatível com o custo referente ao percurso 

dos deslocamentos efetuados para o trabalho, e é indevido o pagamento do 

benefício quando o órgão ou entidade proporcionar, por meios próprios ou de 

terceiro esses deslocamentos. 

5.3 - Para efeito de cálculo do auxílio transporte será considerado como base de 

cálculo o vencimento base do servidor. 

5.4 - O valor da despesa mensal realizada pelo servidor com o deslocamento 

residência-trabalho e trabalho-residência que exceder o valor correspondente a 6% 

(seis por cento) do seu vencimento base será arcado pelo órgão ou entidade e pago 

mensalmente em contracheque a titulo de auxílio transporte. 

5.5 - O auxílio-transporte não será considerado para fins de incidência de imposto de 

renda, de contribuição previdenciária e para o Plano de Assistência a Saúde - PAS. 

5.6 - O valor correspondente ao auxílio transporte é pago em contracheque com a 

remuneração do mês e não será objeto de incorporação aos seus rendimentos. 

5.7 - É vedado o pagamento do Auxílio-Transporte nos seguintes casos: 

a) nas ausências não-justificadas ao trabalho; 

b) nos períodos de afastamentos considerados em lei como de efetivo exercício, 

mas que não haja o deslocamento para o trabalho; 

c) servidor cedido para outro Poder sem ônus para o Poder Executivo;  

d) empregado público. 

5.8 - Excluem-se do disposto no subitem anterior as situações decorrentes de: 

a) participação em programa de treinamento regularmente instituído; 

b) participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei. 

5.9 - Servidor cedido com ônus, de outro Poder para o Poder Executivo terá direito 

ao auxílio transporte. 

5.10 - Não há óbice ao pagamento de auxílio transporte para servidor contratado 

temporariamente; 

5.11 - Na hipótese de acumulação legal de cargos, nada impede a concessão do 

benefício em cada um dos vínculos. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AJUDA DE CUSTO PG/GP - 012.00 

1 – CONCEITO:  

1.1 - É uma vantagem concedida ao servidor que, no interesse do serviço público, 

passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, visando compensá-

lo pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família, compreendendo 

passagem, bagagem e bens pessoais, ou quando o servidor for designado para 

serviço ou estudo no exterior. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 150 a 153 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

2.2 - Decreto nº 411, de 04 de julho de 1995. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Exercício em nova sede e com mudança de domicílio, no interesse da 

Administração; ou  

3.2 - Designação para serviço ou estudo no exterior. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Despacho do titular do órgão ou entidade com determinação de pagamento ou 

requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia do RG e CPF do requerente; 

4.3 - Cópia da Portaria de movimentação do servidor; 

4.4 - Documentos comprobatórios das despesas realizadas com o deslocamento, se 

for o caso. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A Ajuda de Custo tem caráter indenizatório, destinando-se a compensar as 

despesas realizadas com o transporte do servidor e de sua família, compreendendo 

passagem, bagagem e bens pessoais. 

5.2 - Por se tratar de gratificação de natureza indenizatória, não deverá ocorrer 

qualquer incidência de imposto de renda e tampouco contribuição previdenciária. 
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5.3 - A vantagem será calculada sobre a remuneração do cargo efetivo do servidor, 

levando-se em consideração os Grupos de Localidades previstos no Anexo único do 

Decreto nº 411, de 04 de julho de 1995 e respectivos percentuais. 

5.4 - Caso a movimentação do servidor ocorra para localidade não constante no 

Anexo único do Decreto nº 411, de 04 de julho de 1995, deverá ser observado o 

seguinte: 

5.4.1 - Se a movimentação ocorrer entre municípios cuja sede de origem ou destino 

não seja Belém, a ajuda de custo corresponderá ao valor da remuneração percebida 

no mês em que ocorreu o deslocamento, desde que a distância entre as sedes 

implicadas seja superior a 100 (cem) km; 

5.4.2 - Se a movimentação ocorrer para município de outra unidade da Federação, o 

valor da ajuda de custo será calculado de forma proporcional, observando os 

mesmos critérios utilizados para estabelecer a formação dos grupos em que os 

municípios encontram-se divididos, especialmente a distância destes em relação ao 

município de Belém. 

5.5 - A ajuda de custo não será concedida ao servidor que: 

5.5.1 - afastar-se do cargo, ou reassumi-lo, em virtude do exercício ou término de 

mandato eletivo; 

5.5.2 - for colocado à disposição de outro Poder ou esfera de Governo;  

5.5.3 - for movimentado a pedido. 

5.6 - Quando houver designação de cônjuges, ambos servidores públicos estaduais, 

será devido o pagamento de ajuda de custo a cada um deles. 

5.7 - Será devida à família do servidor que falecer na nova sede, ajuda de custo para 

retorno à localidade de origem, dentro do prazo de (1) um ano, contado do óbito.  

5.8 - A ajuda de custo ao servidor designado para serviço ou estudo no exterior será 

arbitrada pela autoridade que efetuar a designação. 

5.9 - A ajuda de custo será restituída nas seguintes hipóteses: 

5.9.1 - quando o servidor não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) 

dias;  

5.9.2 - quando o servidor solicitar exoneração;  
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5.9.3 - quando a designação for tornada sem efeito. 

5.10 - Constatado o pagamento indevido, a restituição será feita nos moldes do art. 

125 do RJU. 

5.11 - Na hipótese de retorno do servidor à sede de origem, no interesse da 

Administração Pública, será devida ajuda de custo. 

5.12 - O servidor que possuir tempo inferior a 12 (doze) meses de efetivo exercício 

no cargo em qualquer dos municípios constantes dos grupos fixados no Anexo Único 

do Decreto nº 411, de 04 de julho de 1995, só poderá ser removido por relevante 

interesse ou necessidade emergencial da Administração Pública. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PG/GP - 013.00 

1 - CONCEITO: 

1.1 - É o valor pago a título de indenização das despesas decorrentes de 

alimentação, hospedagem e locomoção urbana ao servidor que, em missão oficial 

ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 145 a 148 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Decreto n° 734, de 07 de abril de 1992; 

2.3 - Decreto nº 2.819, de 06 de setembro de 1994; 

2.4 – Portaria nº 0419/GS-SEAD, de 11 de julho de 2007; 

2.5 - Orientação Normativa n° 001/AGE, de 11 de março de 2008. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Designação para missão oficial ou de estudos; 

3.2 - Deslocamento temporário e fora do perímetro urbano do local de trabalho do 

servidor. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO PARA 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS: 

4.1 - Preenchimento do Formulário de Solicitação de Concessão de Diárias pela 

chefia imediata;  

4.2 - Despacho do titular do órgão ou entidade autorizando a concessão de diárias; 

4.3 - Portaria de autorização/concessão de diárias; 

4.4 - Cópia da publicação do extrato da portaria no Diário Oficial do Estado; 

4.5 - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas; 

4.6 - Cópias legíveis dos cartões de embarque, nos casos de utilização de transporte 

aéreo e dos bilhetes das passagens rodoviárias e hidroviárias; 
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4.7 - Cópia dos certificados ou comprovantes de freqüência, nos afastamentos para 

participação em cursos, seminários ou assemelhados;  

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 

5.2 - Considera-se sede, para fins de pagamento de diárias, o local de lotação do 

servidor.  

5.3 - As diárias são autorizadas pelo Ordenador de Despesas do órgão ou entidade 

ou a quem este delegar competência. 

5.4 - As solicitações de diárias devem ser corretamente preenchidas pela chefia 

imediata do servidor, com os elementos essenciais ao ato de concessão, quais 

sejam: 

5.4.1 - Nome do servidor, lotação, Id. Funcional, cargo ou função, CPF, banco, 

agência e número da conta corrente; 

5.4.2 - Indicação do local onde o serviço ou a atividade será realizado (Cidade e UF); 

5.4.3 - Descrição OBJETIVA do serviço ou atividade a ser executada; 

5.4.4 - O período de afastamento (considerar o dia da partida e o dia da 

chegada). 

5.5 - O valor da diária é fixado por grupos de cargos, correspondente aos valores 

estabelecidos nos anexos I e II da Portaria nº 0419/GS-SEAD, de 11 de julho de 

2007. 

5.6 - As diárias serão pagas antecipadamente, ficando o servidor isento da posterior 

prestação de contas. 

5.7 - No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado 

o servidor. 

5.8 - Não caberá a concessão de diárias quando o deslocamento do servidor 

constituir exigência permanente do cargo. 

5.9 - Somente serão concedidas diárias para os deslocamentos superiores a 6 (seis) 

horas fora do perímetro urbano do local de trabalho do servidor. 
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5.10 - Nos deslocamentos superiores a 6 (seis) horas fora do perímetro urbano do 

local de trabalho do servidor, sem pernoite, será devida 1/2 (meia) diária. 

5.11 - No dia de retorno de diárias corridas será devido o pagamento de 1/2 diária, 

independentemente do horário de chegada do servidor à sede. 

5.12 - Diárias inteiras são devidas somente quando houver pernoite fora da sede ou 

nos deslocamentos, com a utilização de transporte comercial (aéreo, rodoviário, 

ferroviário, fluvial), que se iniciarem no intervalo de 0 a 5 h, com retorno no mesmo 

dia. 

5.13 - Não é devida a concessão de diárias inteiras para os deslocamentos dentro 

da região metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua Marituba, Benevides, Santa 

Bárbara e Santa Izabel do Pará - Lei Complementar Estadual nº 027, de 19 de 

outubro de 1995), salvo na ocorrência de situações excepcionais, devidamente 

justificadas, observado o princípio da razoabilidade. 

5.14 - Observado o disposto no item anterior, os gestores de unidades localizadas 

fora da região metropolitana de Belém devem fundamentar a eventual necessidade 

de pernoite de servidores nos afastamentos para os municípios limítrofes. 

5.15 - O servidor que não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 

restituir integralmente o valor das diárias e custos de transporte recebidos, na conta 

bancária do órgão ou entidade, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

prevista para viagem. 

5.16 - Em caso de retorno antecipado a restituição de diárias deverá ocorrer no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de regresso à sede de lotação, os valores 

correspondentes às diárias em excesso. 

5.17 - A restituição de que trata o item anterior será feita com base em diárias 

inteiras. 

5.18 - As diárias concedidas quando o afastamento do servidor iniciar-se em sextas-

feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados deverão ser 

expressamente justificadas e autorizadas pelo ordenador de despesas. 

5.19 - O período máximo para pagamento, a título de diária, é de trinta (30) dias, 

tanto para deslocamento no território nacional como para o exterior.  
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5.20 - Quando o período de viagem a serviço ou em missão oficial ultrapassar o 

limite fixado no item anterior, as despesas adicionais serão pagas a título de ajuda 

de custo, calculada nas mesmas bases da diária.  

5.21 - Quando o servidor for em viagem para o exterior, em companhia do Chefe do 

Poder Executivo, será concedido ao mesmo, diária no valor equivalente ao de maior 

nível da Administração.  

5.22 - A concessão das diárias para viagem ao exterior, a serviço ou em missão 

oficial, é de competência do Chefe do Poder Executivo e será autorizada no mesmo 

ato de permissão da respectiva viagem.  

5.23. O servidor deverá apresentar à Unidade responsável pela prestação de contas 

do órgão/entidade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do retorno da 

viagem, o relatório sucinto das atividades desenvolvidas, cópias legíveis dos cartões 

de embarque, nos casos de utilização de transporte aéreo e dos bilhetes das 

passagens rodoviárias e hidroviárias e cópia dos certificados ou comprovantes de 

freqüência, nos afastamentos para participação em cursos, seminários ou 

assemelhados, visando compor o processo de prestação de contas das diárias 

concedidas.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 
CARGO COMISSIONADO/FUNÇÃO GRATIFICADA  – 
VÍNCULO ESTATUTÁRIO (LEI N° 5.810/94)  

PG/GP – 014.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - Vantagem pecuniária devida pelo exercício de cargo em comissão e/ou função 

gratificada pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 130 da Lei n° 5.810 de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Arts. 94 e 101 da Lei Complementar 039, de 09 de janeiro de 2002, com nova 

redação dada pela Lei Complementar 044, de 23 de janeiro de 2003; 

2.3 - Instrução Normativa n° 01- SEAD, de 11 de agosto de 2011. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Nomeação ou designação para o exercício do cargo em comissão e/ou função 

gratificada; 

3.2 - Efetivo exercício no cargo em comissão ou na função gratificada, pelo período 

mínimo de 1 (um) ano. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia do RG e CPF do requerente; 

4.3 - Último contracheque; 

4.4 - Cópia(s) do(s) ato(s) de nomeação e exoneração de cargo comissionado ou 

designação e dispensa de funções gratificadas; 

4.5 - Fichas de informações funcionais e financeiras fornecidas pelo órgão ou 

entidade de origem do requerente. 
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5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A vantagem de que trata este tópico encontra-se revogada desde 24 de janeiro 

de 2003, data de publicação da Lei Complementar n° 044, de 23 de janeiro de 2003, 

que conferiu nova redação ao § 2º do art. 94 da Lei Complementar n° 039, de 09 de 

janeiro de 2002. 

5.2 - Ficou assegurado, porém, o direito adquirido à incorporação àqueles servidores 

que já contavam com o tempo mínimo de exercício de cargos comissionados e/ou 

funções gratificadas antes da revogação, conforme § 2º do art. 94 da Lei 

Complementar n° 039 de 09 de janeiro de 2002. 

5.3 - O exercício de cargos comissionados e/ou funções gratificadas, de acordo com 

os termos da Manifestação n° 016/2007 - PGE, somente pode ser considerado nas 

seguintes situações: 

5.3.1 - Nos casos em que os servidores exerceram cargo/função de confiança a 

partir da vigência da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ou seja, 24.01.1994; 

5.3.2 - Nos casos em que a investidura ocorreu antes da edição do Regime Jurídico 

Único do Estado – RJU e o exercício foi ininterrupto, com a desinvestidura após o 

advento da Lei Estatutária Estadual. 

5.4 - Para fins de incorporação não será considerado o tempo exercido 

exclusivamente antes da edição do RJU. 

5.5 - Quando mais de um cargo comissionado e/ou função gratificada tenha sido 

exercido, será atribuído o maior padrão desde que lhe corresponda o exercício 

mínimo de 2 (dois) anos consecutivos. 

5.6 - No caso de o exercício ter se dado por período menor que 2 (dois) anos 

consecutivos, será considerado o padrão do cargo comissionado e/ou função 

gratificada imediatamente inferior, independente do tempo de exercício. 

5.7 - É conferido, ao servidor investido em cargo comissionado e/ou função 

gratificada, o direito de opção entre a remuneração do cargo/função que exerce e o 

valor da vantagem incorporada. 

5.8 - Os efeitos financeiros da incorporação retroagirão à data da desinvestidura do 

cargo comissionado ou da função gratificada, observado o prazo prescricional 

aplicável. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 
CARGO COMISSIONADO/FUNÇÃO GRATIFICADA  – 
POLICIAL CIVIL (LC N° 022/94) 

PG/GP - 015.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - Vantagem pecuniária devida ao policial civil pelo exercício de cargo em 

comissão e/ou função gratificada pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Art. 70, inciso VI da Lei Complementar n° 022, de 15 de março de 1994; 

2.3 - Arts. 94 e 101 da Lei Complementar 039, de 09 de janeiro de 2002, com nova 

redação dada pela Lei Complementar 044, de 23 de janeiro de 2003; 

2.4 - Instrução Normativa n° 01-SEAD, de 11 de agosto de 2011. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Nomeação ou designação para o exercício do cargo em comissão e/ou função 

gratificada; 

3.2 - Efetivo exercício pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia do RG e CPF do requerente; 

4.3 - Último contracheque; 

4.4 - Cópia(s) do(s) ato(s) de nomeação e exoneração de cargo comissionado ou 

designação e dispensa de funções gratificadas; 

4.5 - Fichas de informações funcionais e financeiras fornecidas pelo órgão de origem 

do requerente. 
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5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A incorporação ocorrerá na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de efetivo 

exercício em função de chefia, direção e assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco 

quintos). 

5.2 - Quando mais de um cargo ou função houver sido desempenhado será 

incorporado o mais importante, independentemente do tempo de exercício. 

5.3 - A vantagem em referência encontra-se revogada desde 24 de janeiro de 2003, 

data de publicação da Lei Complementar n° 044, de 23 de janeiro de 2003, que 

conferiu nova redação ao § 2º do art. 94 da Lei Complementar n° 039, de 09 de 

janeiro de 2002. 

5.4 - Os policiais civis que já contavam com o tempo mínimo de exercício de cargos 

comissionados e/ou funções gratificadas até 24 de janeiro de 2003, possuem direito 

adquirido à incorporação. 

5.5 - Aplica-se aos policiais civis a mesma orientação contida na Manifestação n° 

016/2007 - PGE, ou seja, o exercício de cargos comissionados e/ou funções 

gratificadas somente pode ser considerado nas seguintes situações: 

5.5.1 - Nos casos em que os policiais civis exerceram cargo/função de confiança a 

partir da vigência a Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ou seja, 24.01.1994; 

5.5.2 - Nos casos em que a investidura ocorreu antes da edição do Regime Jurídico 

Único do Estado – RJU, o exercício foi ininterrupto, com a desinvestidura após o 

advento da Lei Estatutária Estadual. 

5.6 - Para fins de incorporação não será considerado o tempo exercido 

exclusivamente antes da edição do RJU. 

5.7 - É conferido ao policial civil investido em cargo comissionado e/ou função 

gratificada o direito de opção entre a remuneração do cargo/função que exerce e o 

valor da vantagem incorporada. 

5.8 - Os efeitos financeiros da incorporação retroagirão à data da desinvestidura do 

cargo comissionado ou da função gratificada, observado o prazo prescricional 

aplicável. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 
CARGO COMISSIONADO/FUNÇÃO GRATIFICADA - 
POLÍCIA MILITAR/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (LEI 
N° 5.320/86) 

PG/GP – 016.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - Vantagem pecuniária devida ao policial e bombeiro militar pelo exercício de 

cargo em comissão e/ou função gratificada pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Lei n° 5.320, de 20 de junho de 1986; 

2.2 - Arts. 94 e 101 da Lei Complementar n° 039, de 09 de janeiro de 2002, com 

nova redação dada pela Lei Complementar n° 044, de 23 de janeiro de 2003; 

2.4 - Instrução Normativa n° 01 - SEAD, de 11 de agosto de 2011. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Nomeação ou designação para o exercício do cargo em comissão e/ou função 

gratificada; 

3.2 - Efetivo exercício pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia do RG e CPF do requerente; 

4.3 - Último contracheque; 

4.4 - Cópia(s) do(s) ato(s) de nomeação e exoneração de cargo comissionado ou 

designação e dispensa de funções gratificadas; 

4.5 - Informações funcionais fornecidas pela Polícia Militar/Corpo de Bombeiros 

Militar. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - A Representação ou Gratificação será concedida ao Militar do Estado na 

proporção de 10% (dez por cento), por ano de exercício, consecutivo ou não, do 
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cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (cem por 

cento), do valor das referidas vantagens. 

5.2 - Quando mais de um cargo ou função houver sido desempenhado será 

incorporado o de maior nível. 

5.3 - Para fins de incorporação pelo Militar do Estado será considerado o tempo de 

exercício em cargo/função a partir da vigência da Lei n° 5.320, de 20 de junho de 

1986, ou seja, 30 de junho de 1986, até 24 de janeiro de 2003, conforme Lei 

Complementar n° 044, de 23 de janeiro de 2003, que conferiu nova redação ao § 2º 

do art. 94 da Lei Complementar n° 039, de 09 de janeiro de 2002, revogando a 

vantagem em referência. 

5.4 - Aos Militares do Estado não se aplica a orientação constante da Manifestação 

n° 016/2007-PGE. 

5.5 - Os Militares do Estado que já contavam com o tempo mínimo de exercício de 

cargos comissionados e/ou funções gratificadas até 24 de janeiro de 2003 possuem 

direito adquirido à incorporação. 

5.6 - É conferido ao Militar do Estado investido em cargo comissionado/função 

gratificada o direito de opção entre a remuneração do cargo/função que exerce e o 

valor da vantagem incorporada. 

5.7 - Os efeitos financeiros da incorporação retroagirão à data do pedido. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 
CARGO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA – EMPREGADO 
CELETISTA 

PG/GP - 017.00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o direito garantido ao empregado público que, por 10 (dez) anos ou mais, 

exerça cargos ou funções de confiança e, sem justo motivo e por ato do 

empregador, seja revertido ao seu emprego efetivo, com a finalidade de manutenção 

da estabilidade financeira. 

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Súmula n° 372 do Tribunal Superior do Trabalho; 

2.2 - Art. 7º, inciso VI, da Constituição da República; 

2.2 - Art. 468, Parágrafo único da CLT. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Designação para o exercício do cargo ou função de confiança; 

3.2 - Exercício pelo período mínimo de 10 (dez) anos. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Cópia do RG e CPF do requerente; 

4.3 - Contracheque(s) ou Fichas Financeiras; 

4.4 - Cópia(s) do(s) ato(s) de designação e dispensa do cargo ou função de 

confiança. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - Caso o empregado tenha exercido diferente funções fará jus à incorporação 

pela média das gratificações recebidas nos últimos dez anos de trabalho. 

5.2 - A contagem do tempo de função de confiança deverá ser referente a todo o 

período trabalhado pelo empregado. 
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5.3 - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não poderá o 

empregador reduzir o valor da gratificação. 

5.4 - Não será permitida a acumulação da incorporação com a gratificação de função 

pertinente a um novo vínculo comissionado, devendo ser paga somente a diferença 

salarial entre as mesmas. 

5.5 - O pedido de incorporação celetista sujeita-se à prescrição total, isto é, deve ser 

formulado no prazo de cinco anos a contar da data da desinvestidura da função 

comissionada, sob pena de perda do direito de requerer.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

SALÁRIO FAMÍLIA PG/GP – 018-00 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É um direito social pago em razão da existência do dependente do servidor de 

baixa renda, nos termos da Lei. 

2 – BASE NORMATIVA:  

2.1 – Arts.7º, XII e 39, § 3º, da Constituição Federal/88; 

2.2 – Art.31, VII, da Constituição Estadual; 

2.3 - Arts. 3º, I, alínea “e” e 24-A e §§, da Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro 

de 2002; 

2.4 – Arts. 156 a 158, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 – REQUISITO BÁSICO: 

3.1 - Ter sob sua dependência econômica filhos ou equiparados nos termos da lei, 

de até 14 anos de idade, ou inválidos de qualquer idade. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 – Requerimento do interessado;  

4.2 - Cópia da certidão de nascimento do(s) dependente(s), se filho menor de até 14 

anos de idade; 

4.3 - Cópia da Certidão de Nascimento e do Termo de Tutela ou Curatela do 

dependente, se menor equiparado a filho, de até 14 anos de idade; 

4.4 - Cópia da Certidão de Nascimento e do Termo de tutela ou curatela do 

dependente e do laudo médico emitido por junta médica do Estado, que comprove a 

incapacidade deste para realizar atividades laborais, se filho ou a este equiparado, 

de qualquer idade, na condição de inválido. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - O salário-família será devido mensalmente ao servidor de baixa renda, nos 

termos da lei, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de 

qualquer condição, de até quatorze anos ou inválido de qualquer idade. 
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5.2 - Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do servidor e 

comprovação de dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua 

tutela, que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

5.3 - O direito ao salário-família será adquirido a partir da data do requerimento, 

desde que sejam preenchidos os requisitos para sua percepção. 

5.4 - O salário-família não será objeto de tributo ou desconto de qualquer natureza e 

não será incorporado, para qualquer efeito, à remuneração do servidor. 

5.5 - Para fins de pagamento do salário família serão observados os valores 

previstos na Portaria Interministerial do Ministério da Previdência Social. 

5.6 - O salário-família é pago em contracheque do servidor. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PG/GP - 019.00 

1 - CONCEITO: 

1.1 - É a contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público.  

2 – BASE NORMATIVA: 

2.1 - Lei complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela Lei 

complementar n° 077, de 28 de dezembro de 2011; 

2.2 - Instrução Normativa nº 0001-SEAD, de 3 de setembro de 1992.  

2.3 - Decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro de 2015. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Necessidade temporária de excepcional interesse público. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1- Da unidade requisitante: 

a) Memorando e justificativa para contratação; 

4.2- Do servidor contratado: 

a) Curriculum vitae; 

b) Declaração de acumulação; 

c) Comprovante de escolaridade; 

d) Cópia da Carteira de Identidade; 

e) Cópia do CPF; 

f) Comprovante de residência;  

g) Título eleitoral com o último comprovante de votação (cópia); 

 Observação: o candidato que justificou a ausência às eleições deverá 

apresentar certidão de quitação eleitoral. 

h) Cópia do PIS/PASEP se tiver; 

http://www.ufrgs.br/prorh/conteudo/servidor/manual/cont_temp/Acumulac.doc
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i) Certidão de nascimento (solteiro) ou certidão de casamento (cópia); 

j) Declaração de Bens e Valores; 

k) Certificado de reservista, no caso de contratado masculino (cópia); 

l) Número da agência e da conta bancária do contratado. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - Os casos de excepcional interesse público, para admissão de servidor 

contratado, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou 

insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de 

implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando 

declarada ilegal  pelo órgão judicial competente. 

5.2 - Excepcionalmente, quando se tratar de implantação imediata de novo serviço, o 

órgão ou entidade poderá solicitar a contratação de pessoal temporário para função 

sem correspondência na respectiva estrutura de cargos. 

5.3 - O prazo de vigência do contrato de admissão de pessoal temporário será de no 

máximo, 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

5.4 - Só poderá ocorrer nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra 

função, se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. 

5.5 - A admissão de pessoal contratado temporariamente será formalizada mediante 

contrato administrativo publicado no Diário Oficial do Estado e encaminhado, dentro 

de trinta (30) dias, ao Tribunal de Contas do Estado, para registro. 

5.6 - O vencimento do contratado será correspondente ao vencimento de servidor 

que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhados, considerando-se a 

escolaridade do cargo correlato da tabela de vencimentos do órgão ou entidade. 

5.7 - A remuneração percebida pelo servidor contratado sofrerá desconto 

previdenciário e retenção de imposto de renda na fonte. 

5.8 - Ocorre a extinção do contrato do servidor temporário:  

a) pelo término do prazo contratual; 

b) por iniciativa do contratado, sendo obrigada a comunicação com a antecedência 

mínima de trinta dias; 

http://www.ufrgs.br/prorh/conteudo/servidor/manual/cont_temp/Declbens.doc
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c) por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência 

administrativa.  

5.9 - O servidor temporário tem direito a quando do encerramento do contrato: 

a) décimo terceiro salário; 

b) saldo de salário, se houver. 

5.10 - O servidor contratado não poderá: 

a) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de funções de confiança (cargo comissionado e função gratificada); 

b) ser removido; 

c) receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. 

5.11 - A realização de serviço extraordinário efetivado por servidor temporário 

somente se dará quando: 

a) aquelas funções cuja natureza do trabalho exija uma permanência além do 

horário normal de trabalho, como vigia, motorista, bombeiro e afins; 

b) o órgão não dispuser ainda de quadro efetivo, e fique caracterizada a 

necessidade inadiável de ultrapassar a carga horária normal de trabalho, para o 

término de determinada tarefa com prazo estabelecido; 

c) dispondo de quadro efetivo, não for suficiente para a execução de determinada 

tarefa com prazo estabelecido; 

d) pela própria natureza do trabalho, o serviço prestado a população não poderá ser 

paralisado, como centrais de clínica, hospitais públicos, postos de saúde, 

laboratórios, coletas de sangue, presídios, serviços de abastecimento de carros, 

serviço de processamento de dados, garagens oficiais, folhas de pagamento e 

outras atividades afins que precisam e devem funcionar ininterruptamente. 

5.12 - As infrações disciplinares acometidas pelos servidores contratados serão 

apuradas na forma da legislação estadual, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.13 - O tempo de serviço será considerado tempo de contribuição e contado para 

fins de aposentadoria, na forma estabelecida pelo inciso III, do § 1º, do art. 40, da 
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Constituição Federal e Emenda nº 20/98 e o servidor, nessa condição, não fará jus 

ao adicional por tempo de serviço. 

5.14 - As contratações temporárias só poderão ser feitas com observância da 

dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização da Casa Civil da 

Governadoria;  

5.15 - Os contratados estarão sujeitos às disposições do regime estatutário 

aplicadas aos servidores efetivos, naquilo que for compatível com a transitoriedade 

da relação jurídica;  

5.16 - Os servidores contratados poderão se afastar para tratamento de saúde, 

aplicando-lhes, nesse caso, a legislação previdenciária geral, devendo tais 

servidores e a Administração Pública viabilizarem o gozo do benefício 

correspondente. 

5.17 - São cláusulas obrigatórias do contrato administrativo: 

I - qualificação completa do contratado; 

II - indicação expressa do regime jurídico-administrativo; 

III - prazo de contratação temporária e a possibilidade de prorrogação, na forma da 

lei; 

IV - indicação da função e o valor do vencimento-base; 

V - jornada de trabalho; 

VI - dotação orçamentária; 

VII - possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou a pedido 

do contratado, na vigência do contrato. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS PG/GP - 020.00 

1 - CONCEITO:  

1.1 - Afastamento justificado é aquele que o servidor, em regra, se ausenta do 

serviço por breve período de tempo, cujos motivos que ensejaram a ausência, 

impedem-no de retornar ao seu posto de trabalho no mesmo dia ou logo após a sua 

execução. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 72, incisos II, III, IV, XVI e XVII, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Apresentação dos documentos que comprovem o respectivo afastamento. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Doação de sangue – comprovante de doação de sangue expedido pelo 

HEMOPA; 

4.2 - Alistamento eleitoral – Comprovante de alistamento emitido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral; 

4.3 - Convocação para atuação no Tribunal de Júri – Ofício do Presidente do 

Tribunal de Júri a dispensa do servidor pelo exercício da função de jurado; 

4.4 - Casamento – cópia da certidão de casamento e da carteira de identidade do 

servidor; 

4.5 - Falecimento – cópia da certidão de óbito do dependente e da carteira de 

identidade do servidor. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O servidor poderá ausenta-se do serviço: 

a) Por 01 (um) dia, para doação de sangue; 

b) Por 01 (um) dia, para se alistar como eleitor;  

c) No dia convocado para comparecimento às sessões do júri, mesmo que não seja 

sorteado para compor o Conselho de Sentença; 



70 

d) Por 08 (oito) dias consecutivos em razão de: casamento, falecimento do cônjuge, 

do companheiro, do pai, da mãe, da madrasta ou do padrasto, dos filhos, dos 

enteados e dos irmãos;  

e) até 3 (três) dias de faltas ao serviço, no mês, em razão de causa relevante 

avaliada pela chefia imediata. 

5.2 - Os afastamentos acima mencionados são considerados como efetivo exercício, 

não havendo necessidade de compensação de horário. 

5.3 - Os afastamentos não poderão ser concedidos em datas posteriores às 

constantes nos respectivos documentos comprobatórios, nem sofrer qualquer 

interrupção, computando-se os prazos, a partir do dia do evento. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP – 022.00 

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SUPERIOR A 3 DIAS PG/GP – 022.01 

1 – CONCEITO: É um direito concedido ao servidor, a pedido ou de ofício, de se 

licenciar do serviço, sem prejuízo da remuneração, por um período determinado por 

ocasião da inspeção médica. 

2 - BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 81 a 84 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

2.2 – Medida Provisória Nº 664, de 30 de dezembro de 2014. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Servidor acometido de enfermidades que exijam tratamento e causem 

incapacidade laboral. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Para a concessão de licença para tratamento de saúde do servidor, deverão 

ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Na Unidade de Pessoal: Atestado médico devidamente carimbado, assinado e 

datado pelo médico que assistiu o servidor; 

b) Na Diretoria de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor - 

DSO/SEAD:  

b.1) memorando ou ofício encaminhando o servidor à DSO/SEAD; 

b.2) contracheque do servidor (original e cópia); 

b.3) documento de identidade do servidor (original e cópia); 

b.4) atestado médico devidamente carimbado, assinado e datado pelo médico que 

assistiu o servidor, especificando o Código Internacional de Doenças – CID, quantos 

dias de afastamento necessita o servidor e a partir de que data esse servidor deverá 

entrar em licença;  

b.5) exames comprobatórios da patologia, caso existam;  
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b.6) para tratamento cirúrgico, apresentar Declaração Hospitalar, contendo data de 

internação e alta, carimbo e assinatura do responsável pela administração do 

hospital; 

b.7) se for a 1ª vez que comparece à perícia médica da DSO/SEAD, apresentar 

também uma foto 3X4 e comprovante de residência.  

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O servidor faz jus à licença para tratamento de sua própria saúde, quando 

acometido de doença que não lhe permita exercer as atividades do cargo, sem 

prejuízo de sua remuneração; 

5.2 - A licença para tratamento de saúde, cuja duração poderá variar de 1 (um) dia 

até no máximo 24 (vinte e quatro) meses, será concedida ao servidor que, por 

motivo de acidente ou doença, se encontre incapacitado para o trabalho. 

5.3 - Para o afastamento superior a três dias, o servidor deverá ser encaminhado 

para realizar perícia médica na SEAD/Diretoria de Gestão de Política de Saúde 

Ocupacional do Servidor – DSO. 

5.4 - O servidor que tiver impedido fisicamente de deslocar-se até sua unidade de 

lotação poderá encaminhar o atestado médico por meio de portador, observado o 

prazo pré-estabelecido. 

5.5 - Não serão concedidas licenças nos casos de cirurgias e/ou procedimentos 

estéticos, salvo em casos especiais, em que a cirurgia seja indicada para sanar 

problemas e/ou agravos da saúde. 

5.6 - Se o servidor possuir dois vínculos funcionais em órgãos/entidades diferentes 

deverá apresentar na perícia médica da DSO/SEAD encaminhamento das duas 

instituições e os dois contracheques, podendo ser concedido o afastamento de 

ambas ou somente de um dos cargos, dependendo da incapacidade em relação à 

atividade exercida. 

5.7 - Caso haja necessidade de prorrogação de licença médica o servidor deverá 

solicitar novo encaminhamento dentro do prazo de até 08 (oito) dias úteis, antes do 

término da licença acompanhado de novo atestado ou laudo médico, que será 

submetido à perícia médica da SEAD, que concluirá pela volta do servidor ao serviço 

ou pela prorrogação do benefício ou pela aposentadoria. 
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5.8 - A licença para tratamento de saúde será sem perda de remuneração e por até 

24 (vinte e quatro) meses. Decorrido esse prazo, o servidor deverá se submeter 

novamente à perícia médica, que decidirá pela aposentadoria por invalidez, pela 

readaptação ou pelo retorno do servidor às atividades antes desempenhadas. 

5.9 - Durante a licença o servidor receberá remuneração integral, não podendo 

exercer outra atividade remunerada. 

5.10 - Quando necessário, a inspeção médica será realizada na residência do 

servidor ou no estabelecimento hospitalar onde o mesmo se encontrar internado. 

5.11 - A licença para tratamento de saúde por período igual ou inferior a 24 meses é 

considerada como efetivo exercício para todos os fins e efeitos. 

5.12 - O servidor que se recusar a se submeter à perícia médica terá os dias de 

ausência computados como falta ao serviço, devendo ser instaurado processo 

administrativo disciplinar para aplicação de penalidade, caso se configure abandono 

de cargo. 

5.13 - Será concedido ao servidor auxílio doença, correspondente a um mês de 

remuneração, após cada período consecutivo de 06(seis) meses de licença para 

tratamento de saúde. 

5.14 - Não pode haver nenhum dia descoberto, ou seja, o cômputo do período da 

licença deve ser contínuo, incluindo-se sábados, domingos, feriados e dias em que 

não há expediente, não sendo possível interrupção. 

5.15 - Cabe ao servidor, ou pessoa por ele designada, comunicar previamente à 

chefia imediata o afastamento em razão da licença para tratamento de saúde;  

5.16 - O servidor sem vínculo efetivo (servidor temporário e comissionado), com 

período de afastamento superior a 30 (trinta) dias, será encaminhado ao INSS para 

concessão do auxílio-doença, conforme prescreve o Regulamento dos Benefícios da 

Previdência Social. 

5.17 - O servidor contratado temporariamente não faz jus ao recebimento ao auxílio 

doença previsto no art. 160, I, “d”, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

5.18 - No caso de servidor temporário ou comissionado aplicam-se as normas 

previdenciárias, de acordo com o tempo de afastamento, quais sejam:  
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a) para licença de até 30 (trinta) dias: 

a.1) o servidor apresenta na Unidade de Pessoal o atestado ou laudo médico, 

assinado, rubricado e datado pelo médico que o assistiu; 

a.2) a Unidade de Pessoal deverá providenciar a portaria de concessão da licença; 

b) para licença superior a 30 (trinta) dias: 

b.1) o servidor deverá apresentar, na Unidade de Pessoal, o atestado ou laudo 

médico, assinado, rubricado e datado pelo médico que o assistiu; 

b.2) o servidor deverá agendar Perícia no INSS. Se já esteve afastado pela mesma 

doença, nos últimos 60 (sessenta) dias, terá também que ser submetido à perícia no 

INSS, mesmo que o novo atestado médico seja menos que 30 (trinta) dias; 

b.3) a Unidade de Pessoal deverá entregar ao servidor uma Declaração contendo a 

identificação funcional do servidor, data de admissão, endereço completo do órgão 

ou entidade de origem do servidor, e CNPJ, indicando o último dia trabalhado, para 

que o INSS possa fixar o início do benefício; 

b.4) o servidor deverá preencher Requerimento de Auxílio-Doença através do 

endereço eletrônico da Previdência Social;  

b.5) o servidor deverá informar à Unidade de Pessoal o resultado da perícia, 

apresentando a documentação comprobatória da concessão do benefício 

previdenciário, mantendo a referida unidade informada quanto à continuidade do 

gozo do benefício; 

b.6) a Unidade de Pessoal, ao receber o Comunicado de Resultado ou o 

Comunicado de Decisão emitido pelo INSS favorável ao afastamento do servidor, 

deverá providenciar a portaria de licença; 

b.7) Se o servidor estiver em gozo de férias, a licença passa a ser contada a partir 

do dia seguinte ao término das férias (Instrução Normativa INSS/PRES nº. 45/2010). 

Portanto, nos casos de concessão de licença médica durante as férias do servidor, a 

Unidade de Pessoal não deverá interrompê-las, deve cadastrar apenas os dias que 

restarem da licença médica a partir da data do retorno ao trabalho, quando se 

iniciará a contagem e o pagamento dos 30 primeiros dias a cargo do empregador. 
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c) o órgão/entidade será responsável pelo pagamento do servidor, nos primeiros 30 

(trinta) dias de afastamento, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, será de 

responsabilidade do INSS. 

d) se o agendamento da perícia ocorrer após o 31º (trigésimo primeiro) dia, e antes 

do 45º (quadragésimo quinto) dia, o servidor receberá normalmente o benefício, mas 

se requerer após 45 dias, só irá receber a partir da data que agendou a perícia. 

e) caso o servidor esteja impossibilitado de ir ao INSS, deverá informar essa 

situação para que a perícia seja feita no hospital ou na sua residência. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS  

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA PG/GP – 022.02 

1 – CONCEITO: A licença por motivo de doença em pessoa da família é um direito 

do servidor de acompanhar o tratamento de saúde de pessoa da família que se 

encontrar enferma. 

2 – BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 77– II, 85 a 87 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1. Doença em pessoa da família do servidor: cônjuge ou companheiro (a); 

padrasto ou madrasta; ascendentes (avós e pais) e descendentes (filhos e netos); 

enteado, menor sob a guarda, tutela ou adoção; e colateral consangüíneo ou afim, 

até o segundo grau civil (irmãos e cunhados). 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Para a concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família 

deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Na Unidade de Pessoal do órgão ou entidade de origem do servidor: 

a.1) - Atestado ou laudo médico devidamente carimbado, assinado e datado pelo 

médico que assistiu o familiar do servidor, especificando o Código Internacional de 

Doenças – CID, quantos dias de afastamento necessita o servidor e a data em que o 

servidor deverá entrar em licença; 

b) Documento comprobatório do vínculo de parentesco, tais como:  

b.1) filhos: cópia da certidão de nascimento;  

b.2) pais: cópia da carteira de identidade do servidor;  

b.3) cônjuge: cópia da certidão de casamento;  

b.4) companheiro: declaração de união estável lavrada em cartório com duas 

testemunhas ou cópia da certidão de nascimento de filhos em comum; 
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b.5) enteados: cópia da certidão de casamento e cópia da certidão de nascimento do 

enteado; quando o servidor não é casado deverá ser apresentada uma declaração 

de união estável lavrada em cartório com duas testemunhas; 

b.6) menor sob guarda: termo de guarda, salvo se já houver na pasta do servidor; 

b.7) padrasto ou madrasta: cópia da certidão de casamento do pai ou mãe e cópia 

da carteira de identidade do servidor; não havendo casamento, deverá ser 

apresentada uma declaração de união estável, lavrada em cartório, com duas 

testemunhas e cópia da carteira de identidade do servidor; 

b.8) do(a) irmã(o): carteira de identidade; 

b.9) do(a) cunhado(a): certidão de nascimento ou de casamento do(a) cunhado(a).  

4.2 - Na Secretaria de Estado de Administração/Diretoria de Gestão de Política de 

Saúde Ocupacional do Servidor – SEAD/DSO: 

a) Documento oficial encaminhando o familiar e o servidor; 

b) Contracheque do servidor (original e cópia); 

c) Documento de identidade do familiar (original e cópia); 

d) Atestado ou laudo médico devidamente carimbado, assinado e datado pelo 

médico que assistiu o familiar do servidor, especificando o Código Internacional de 

Doenças – CID, quantos dias de afastamento necessita o servidor e a data que esse 

servidor deverá entrar em licença; 

e) Exames comprobatórios da patologia, caso existam;  

f) Para tratamento cirúrgico, apresentar Declaração Hospitalar, contendo data de 

internação e alta, carimbo e assinatura do responsável pela administração do 

hospital. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O servidor, pessoalmente ou por procurador habilitado, deverá comunicar à 

chefia imediata sua ausência ao trabalho até o dia útil subseqüente. 

5.2 - O órgão oficial poderá opinar pela concessão da licença por meio da análise de 

documentação comprobatória da enfermidade ou perícia médica, que será realizada 

pela Secretaria de Estado de Administração/Diretoria de Gestão de Política de 

Saúde Ocupacional do Servidor ou no local em que se encontrar o enfermo. 



78 

5.3- Por ocasião do atendimento na Unidade de Pessoal do órgão ou entidade de 

origem, o servidor deverá apresentar documento comprobatório do grau de 

parentesco. 

5.4 - O servidor deverá comparecer à Perícia Médica com a pessoa da família que 

está doente na data agendada, portando os documentos exigidos. 

5.5 - Estando o familiar ausente do Estado, será aceito laudo médico de especialista 

devidamente homologado pela Perícia Médica da DSO. 

5.6 - A licença poderá ser interrompida a pedido do servidor ou de ofício, após 

reavaliação pericial, se o familiar não necessitar mais de acompanhamento. 

5.7- Não cabe concessão de licença a mais de um servidor para assistir a um 

mesmo paciente. 

5.8 - Finda a licença o servidor deverá assumir imediatamente o exercício do cargo, 

salvo prorrogação por determinação constante de laudo da Perícia Médica. 

5.9 - A licença para tratamento de saúde em pessoa da família será concedida: 

a) Com remuneração integral, no primeiro mês; 

b) Com 2/3 (dois terços) da remuneração quando exceder de 1 (um) até 6 (seis) 

meses; 

c) 1/3 (um terço) da remuneração quando exceder de 6 (seis) meses até 12 (doze) 

meses; 

d) Sem remuneração, a partir do 12o mês e até o 24o mês. 

5.10 - O servidor temporário poderá ter direito a licença por motivo de doença em 

pessoa da família, por até 30 (trinta) dias. 

5.11 - Cabe ao servidor ou pessoa designada por ele, comunicar previamente a 

chefia imediata e este a seu superior hierárquico, o seu afastamento para licença. 

5.12 - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença 

por motivo de doença em pessoa da família.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

À GESTANTE PG/GP - 022.03 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É um direito da servidora gestante de se licenciar do serviço, sem prejuízo da 

remuneração, por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.  

2 – BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art.31, inciso XII, da Constituição Estadual; 

2.2 - Art. 88, §§ 1º a 3º da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, alterada pela Lei 

nº 7.267, de 05 de maio de 2009.  

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Estar a servidora gestante. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Atestado médico devidamente carimbado, assinado e datado pelo médico 

obstetra que assiste a servidora; 

4.2 - Certidão de nascimento; 

4.3 - Certidão de óbito, no caso de natimorto. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 

antecipação por prescrição médica. 

5.2 - Quando a servidora trabalhar até o dia do parto ou se ocorrer nascimento 

prematuro, a licença será concedida a partir do dia em que aconteceu o parto. 

5.3 - Em caso de aborto, após perícia médica, a servidora terá direito a trinta (30) 

dias de afastamento. 

5.4 - No caso de natimorto, por ausência de legislação específica estadual, a 

servidora terá direito a 180 (cento e oitenta) dias de licença à gestante. 

5.5 - Embora ocorra o falecimento do filho (a) após o parto, a servidora terá direito à 

licença à gestante. 
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5.6 - Se a servidora estiver de licença para tratamento de saúde ou para 

acompanhar pessoa da família estas serão suspensas, quando for concedida licença 

à gestante. 

5.7 - A licença à gestante e a licença para tratamento de saúde são espécies 

diferentes, vedada a concessão de ambas concomitantemente. 

5.8 - Estando a servidora de férias ou de licença prêmio, e vindo a ocorrer o parto, 

as férias ou a licença serão interrompidas, iniciando a licença à gestante e, após o 

término desta, será retomado o gozo das férias ou da licença. 

5.9 - Cabe a servidora ou à pessoa designada por ela comunicar previamente a 

chefia imediata e este a seu superior hierárquico, o seu afastamento para licença à 

gestante. 

5.10 - As servidoras, temporária e comissionada, fazem jus à licença à gestante e à 

estabilidade provisória a partir da confirmação da gravidez, até 5 (cinco) meses após 

o parto. 

5.11 - A licença à gestante será concedida embora o nascimento tenha ocorrido 

antes da posse e do exercício do cargo efetivo a fim de complementar o período 

restante de 180 dias, desde que a solicitante entre em exercício e apresente 

requerimento dentro desse prazo. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

À PATERNIDADE PG/GP - 022.04 

1 – CONCEITO:  

1.1 - É um direito do servidor de se licenciar do serviço, sem prejuízo da 

remuneração, por um período de 10 (dez) dias consecutivos, em razão do 

nascimento do filho ou adoção de filhos. 

2 - BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 91 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Nascimento ou adoção de filho(s). 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado subscrito pela chefia imediata e pela direção da 

Unidade de lotação; 

4.2 - Cópia de Certidão de Nascimento ou Termo de adoção – conforme o caso. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A licença tem a duração de (10) dez dias consecutivos, contados da data do 

nascimento ou da data da guarda ou da adoção. 

5.2 - A licença é concedida retroagindo à data do nascimento do(s) respectivo(s) 

filho(s), quando filho natural. 

5.3 - A licença paternidade pode ser solicitada por qualquer servidor ativo ou em 

estágio probatório. 

5.4 - Cabe ao servidor ou à pessoa designada por ele comunicar previamente a 

chefia imediata e este a seu superior hierárquico, o seu afastamento para licença à 

paternidade. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

AO ADOTANTE PG/GP - 022.05 

1 – CONCEITO:  

1.1 - É a licença remunerada concedida ao servidor que adotar ou obtiver guarda 

judicial de criança. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 90 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 - Adotar criança ou obter sua guarda judicial. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado subscrito pela chefia imediata; 

4.2 - Carteira de Identidade; 

4.3 - Termo de adoção ou Termo de Guarda e Responsabilidade; 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O servidor que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança até 08 meses de 

idade, concede-se licença de 180 dias; com mais de 08 meses até 01 ano, licença 

de 120 dias; com mais de 01 ano até 04 anos, licença de 60 dias; e com mais de 04 

anos até 08 anos, licença de 30 dias. 

5.2 - A licença a adoção pode ser solicitada por qualquer servidor ativo ou em 

estágio probatório.  

5.3 - Havendo concessão de licença adotante à servidora, o direito a licença 

paternidade se estende ao cônjuge ou companheiro. 

5.4 - A licença pleiteada com base em adoção terá início na data do trânsito em 

julgado da sentença concessória da adoção; a licença pleiteada com base em 

guarda de menor terá início na data de expedição do termo de guarda. 

5.5 - O servidor não terá direito à licença adoção, por mais de uma vez, pelo mesmo 

menor. 
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5.6 - Se, concomitantemente, o servidor obtiver a adoção ou a guarda judicial de 

mais de um menor, fará jus a um único período de licença. 

5.7 - Se, durante o prazo da licença, ocorrer a cessação da guarda ou o 

desfazimento da adoção, cessa automaticamente a fruição da licença. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

PARA O SERVIÇO MILITAR E OUTRAS OBRIGAÇÕES POR 
LEI 

PG/GP - 022.06 

1 - CONCEITO: 

1.1 - É a licença concedida ao servidor convocado para o serviço militar e para 

outras obrigações definidas em lei, na forma e condições previstas na legislação 

específica. 

2 - BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 92 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.  

3 - REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1. Ter sido convocado para prestar serviço militar e para outras obrigações 

definidas por lei. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento do interessado subscrito pela chefia imediata e pela direção da 

Unidade de lotação; 

4.2 - Cópia da carteira de identidade;  

4.3 - Comprovante de convocação para o serviço militar ou para outras obrigações 

definidas em lei. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias, sem 

remuneração, para reassumir o exercício do cargo. 

5.2 - O período de afastamento em virtude de convocação para o serviço militar e 

para outras obrigações legais é considerado como de efetivo exercício e contado 

para todos os fins. 

5.3 - Ao reassumir, o servidor deverá apresentar na Unidade de Pessoal, cópia do 

Certificado de Reservista, acompanhado do original para autenticação ou certidão 

que comprove o início e o término do Serviço Militar. 
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5.4 - Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em 

operação de guerra, até a edição da Emenda Constitucional nº 20/98. 

5.5 - Cabe ao servidor convocado para prestar serviço militar e para outras 

obrigações legais comunicar previamente seu afastamento a sua chefia imediata e 

este a seu superior hierárquico. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP 022.00 

PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR PG/GP 022.07 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É um direito concedido ao servidor estável, para tratar de assuntos particulares, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos sem remuneração.  

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 77, § 2º e 93, § 2º da Lei n º 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 – Art. 41, caput, e art. 19 do ADCT da Constituição Federal.  

3. – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 – Ser o servidor estável. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 – Requerimento do interessado, com a ciência da chefia imediata; 

4.2 - Cópia da carteira de identidade.  

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - Ao servidor estável poderá ser concedida licença sem remuneração para cuidar 

de interesse pessoal, devendo aguardar, em exercício, o exame e o deferimento. 

5.2 - Ao servidor ocupante de cargo exclusivamente comissionado não será 

concedida licença para tratar de assuntos particulares. 

5.3 - A licença para tratar de assunto particular poderá ser interrompida a pedido do 

servidor ou no interesse da Administração por necessidade do serviço. 

5.4 - Não se concederá nova licença antes de decorridos dois anos do término da 

anterior. 

5.5 - O servidor estável deverá requerer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

da data pretendida para início da licença. 

5.6 - O período de licença não será considerado como tempo de efetivo exercício. 

5.7 - Será assegurada ao servidor afastado sem remuneração, para efeito de 

apuração de tempo de contribuição ao Regime de Previdência Estadual, a opção de 



87 

promover o recolhimento mensal da respectiva contribuição, ao IGEPREV (Art. 92-A, 

da Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002). 

5.8 - A licença para tratar de interesse particular terá início após a publicação em 

Diário Oficial do Estado. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP - 022.00 

PARA ATIVIDADE POLÍTICA - CONCORRER A MANDATO 
ELETIVO 

PG/GP - 022.08 

1 – CONCEITO: 

1.1 – É a licença concedida ao servidor para concorrer a mandato eletivo. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 94 e parágrafo único da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Lei Complementar nº. 64, de 18 de maio de 1990 – Lei da Inelegibilidade; 

2.3 – Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997; 

2.4 – Código Eleitoral.  

3 – REQUISITOS BÁSICOS:  

3.1 – Ser o servidor candidato a cargo eletivo; 

3.2 - Comprovar o servidor perante o órgão ou entidade em que atua a homologação 

de sua candidatura por convenção do partido para mandato atual; 

3.3 - Comprovar o registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral; 

3.4 - Comprovar sua filiação partidária. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 – Requerimento subscrito pelo interessado, com a ciência da chefia imediata; 

4.2 - Cópia da carteira de identidade;  

4.3 - Documento comprobatório da escolha como candidato em convenção 

partidária; 

4.4 - Documento comprobatório do registro de sua candidatura perante a justiça 

eleitoral; 

4.5 - Documento comprobatório de sua filiação partidária.  
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5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A Lei Complementar nº. 064/90, com as alterações promovidas pela LC nº. 

135/2010, é a lei das inelegibilidades que visa garantir a lisura do pleito eleitoral, 

determinando a desincompatibilização dos detentores de cargos, empregos ou 

funções na administração pública, direta, e indireta para concorrer a mandato eletivo. 

5.2 - São basicamente duas situações envolvendo os servidores e a legislação 

eleitoral: 

a) licença para concorrer a mandato eletivo, 

b) licença para exercer mandato eletivo. 

5.3. - Prazos e condições para o servidor público afastar-se para concorrer mandato 

eletivo:  

5.3.1 - a Legislação Eleitoral trata como situação de inelegibilidade o não 

afastamento do servidor público, estatutário ou não, três meses antes do pleito como 

regra geral; 

5.3.2 - os prazos e os cargos serão melhor especificados abaixo, vejamos: 

CANDIDATO NÃO OCUPANTE 

DE CARGO ELETIVO. 

PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 

Defensor Público  

Prefeito e Vice-Prefeito – 04 meses antes do 

pleito – Vereador – 06 meses antes do pleito, 

com direito à remuneração. (LC n.64/90, art.1º, 

IV, b e VII, b; Res. N. 19.508/96 – TSE).  

Empregado de Empresa Pública 

e Sociedade de Economia Mista 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador – 03 meses 

antes do pleito, com direito à remuneração. 

(Res. 18019/92 e Ac. 16.595/2000 - TSE).  

Servidor Ocupante de Cargo 

Público de Livre Exoneração e 

Nomeação  

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador – 03 meses 

antes do pleito, sem direito à remuneração. 

(Res.n.18.019/92, n. 20.623/2000, 

n.21.615/2004 e n. 641/2004 - TSE).   
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Servidor Público Exercente de 

Cargo de Provimento Efetivo ou 

não 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador – 03 meses 

antes do pleito, com direito à remuneração. 

(Res. n. 18.019/92, n. 20623/2000 e n. 

20632/2000 e Ac.n. 16.759/2000 – TSE).   

Autoridade Policial, Civil e 

Militar (Polícia Civil, Militar e 

Corpo de Bombeiros) 

Prefeito e Vice-Prefeito – 04 meses antes do 

pleito, Vereador – 06 meses antes do pleito, 

com direito à remuneração. 

 (LC n. 64/90, art. 1º, IV, c; Ac. 14.358/97 e 

n.16.479/2000 - TSE). 

Servidores do Fisco  

Prefeito, Vice-Prefeito – 04 meses e Vereador – 

06 meses antes do pleito, sem direito à 

remuneração (LC n.64/90, art.1º, IV, VII, c/c Art. 

1º, II – “d” e Res. 22.627/07)  
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CANDIDATO NÃO OCUPANTE 

DE CARGO ELETIVO 

PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

PARA CANDIDATURA AOS CARGOS DE 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA 

REPUBLICA, GOVERNADOR E VICE–

GOVERNADOR DE ESTADO E DISTRITO 

FEDERAL, SENADOR DA REPÚBLICA, 

DEPUTADO FEDERAL, ESTADUAL E 

DISTRITAL.   

Defensor Público  
03 meses antes do pleito (LC n.64/90, art.1º, II,/ 

c/c III, a, V, a e VI; Res. n. 21.074/2002 – TSE).  

Empregado de Empresa Pública 

e Sociedade de Economia Mista 

03 meses antes do pleito, tendo garantido o 

pagamento do salário (Ac. n. 16.595/2000, Res. 

n. 18.019/92, n. 18.019/92, n.18160/92 e 

n.20.128/98 - TSE).  

Servidor Público  

03 meses antes do pleito. 

- Tem garantido o afastamento remunerado 

(Res.n.18.019/92, n. 20.135/98, n.20.623/2000 

- TSE). 

- Se ocupante de cargo de livre nomeação e 

exoneração, não tem garantido o pagamento 

da remuneração. 

(Ac. 822/2004; Res. 20.135/98, n.20.145/98, 

n.20.185/98 e n. 22.733/2004 – TSE). 

Autoridade Policial (Militar e 

Corpo de Bombeiros). 

- O militar alistável é elegível, atendidas as 

condições (art. 14, § 8º, da CF/88) 

-Se contar com menos de 10 anos de serviço, 

deverá afastar-se da atividade (Res. n.º 

20.138/2002- TSE). 

- Se contar com menos de 10 anos, será 

agregado pela autoridade superior e, se eleito 
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passará automaticamente, no ato da 

diplomação, para a inatividade (Res. 

20.169/2002 – TSE). 

- O militar, enquanto em serviço ativo, não 

poderá estar filiado a partido político, nos 

termos do art. 142, V da CF/88 (Res. 

21.787/2004 – TSE).      

- o TSE, no Ac. n. 11.314/90, compatibilizando 

a antinomia, tem entendido que a filiação 

partidária do militar ocorre por ocasião de sua 

escolha em convenção partidária; 

- O militar que passar para a reserva depois do 

prazo de filiação partidária, mas antes de sua 

escolha em convenção, deverá no momento 

em que se tornar inativo, cumprir a condição de 

inelegibilidade, a teor da Res. 20.614/2000 – 

TSE (Res. n. 20052/2000 –TSE).  

Servidores do Fisco  

06 meses antes do pleito, sem direito à 

remuneração (LC n.64/90, art.1º, III, V, VI c/c 

Art. 1º, II – “d” e Res. 22.627/07).  

5.3.3 - trata-se, pois, de afastamento compulsório do servidor candidato, no curso do 

qual ele tem assegurada à percepção dos seus vencimentos integrais. 

5.3.4 - não é remunerada a licença para concorrer a cargo eletivo dos servidores da 

Administração Tributária.   

5.3.5 - o não afastamento do servidor público do exercício de sua função o enquadra 

na Lei Complementar nº. 64/90, que estabelece os casos de inelegibilidade. 

5.3.6 - o servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia 

útil subseqüente: 

5.3.6.1) ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja 

referendado como candidato; 
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5.3.6.2) ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou 

cancelado o registro de sua candidatura; 

5.3.6.3) ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura; 

5.3.6.4) ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a 

continuidade do afastamento. 

5.3.6.5) ao término das eleições. 

5.3.7 - A não reassunção do exercício implicará na conversão dos respectivos dias 

em faltas injustificadas. 

5.4 - O período em que o servidor esteve afastado, fica suspenso o estágio 

probatório e o prazo para aquisição de estabilidade. 

5.5 - Os titulares de cargos de provimento em comissão e servidores contratados por 

tempo determinado deverão formalizar seu pedido de exoneração e distrato 

contratual, respectivamente, mediante requerimento até 3 (três) meses anteriores à 

data da eleição. 

5.6 - Será computado, para efeito de aposentadoria, o período de afastamento do 

servidor para concorrer a cargo eletivo, uma vez que haverá percepção de 

remuneração e, conseqüente desconto da contribuição previdenciária. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP – 022.00 

PARA ATIVIDADE POLÍTICA - EXERCÍCIO DE MANDATO 
ELETIVO 

PG/GP – 022.09 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É o direto de afastamento concedido ao servidor, quando investido em mandato 

eletivo federal, estadual e municipal. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 94 e parágrafo único da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 

2.2 - Código Eleitoral; 

2.3 - Lei das Eleições (Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997). 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ter o servidor sido eleito, diplomado e tomado posse em mandato eletivo, 

federal estadual ou municipal. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento subscrito pelo interessado, com ciência da chefia imediata; 

4.2 - Opção acerca da remuneração a ser percebida, no caso de Prefeito; 

 4.3 - Opção acerca da remuneração a ser percebida, no caso Vereador, quando 

houver incompatibilidade de horário; 

4.4 - Declaração de compatibilidade ou não de horário, no caso de Vereador, 

fornecida pelo Presidente da Câmara dos Vereadores do município para o qual foi 

eleito; 

4.5 - Cópia da carteira de identidade; 

4.6 - Comprovação do mandato eletivo a ser desempenhado (Diploma expedido pelo 

Tribunal Regional Eleitoral ou outro documento oficial); 

4.7 – Termo de posse de assunção de mandato eletivo.   

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A licença para exercício de mandato eletivo tem a sua disciplina básica 

estabelecida na Constituição Federal, art. 38 e seus incisos e art. 37, § 10. Essa 



95 

licença tem inicio a partir da investidura do servidor no cargo para cujo exercício foi 

eleito, sendo o seu prazo igual ao da duração do mandato. 

5.2 - As regras previstas na Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores 

eleitos para cargo eletivo que estejam na ativa, no caso de servidor aposentado, 

poderá acumular o seu provento da inatividade, com o subsídio de qualquer outro 

cargo de mandato eletivo. 

5.3 - A repercussão do afastamento no vínculo depende do cargo para o qual foi o 

servidor eleito. 

5.4 - O servidor eleito para o cargo de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 

ficará afastado do seu cargo efetivo, suspendendo-se o pagamento dos respectivos 

vencimentos e obrigatoriamente, deverá receber o subsídio do cargo de mandato 

eletivo para o qual foi eleito de Presidente da República, Governador, Senador ou 

Deputado. 

5.5 - O servidor, investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo que ocupa, 

com o direito à opção pela remuneração de seu cargo efetivo ou pelo subsídio do 

mandato eletivo de prefeito. Evidentemente, a opção por uma retribuição exclui a 

outra, sendo vedado, assim, o acúmulo de remunerações. 

5.6 - Por decisão do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público investido no 

mandato de Vice-Prefeito, aplicam-se, por analogia, as mesmas disposições para o 

cargo de prefeito, contidas no inciso II do artigo 38 da Constituição Federal/88 (RTJ 

167/377). 

5.7 - Em se tratando de Vereador, deve ser observado o seguinte: 

a) compatibilidade de horário: havendo compatibilidade de horários, o servidor eleito, 

perceberá a remuneração do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo 

eletivo; 

b) não havendo compatibilidade de horários, deverá ser seguida a regra do Prefeito. 

Neste caso, o servidor será afastado do seu cargo efetivo, podendo optar entre as 

vantagens deste e a remuneração do mandato eletivo, a opção por uma das formas 

de retribuição exclui, automaticamente, a outra; 
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c) teto remuneratório: previsto no art. 37, XI, como o cargo de Vereador é 

acumulável, tal acumulação deverá ser enquadrada dentro dos limites 

remuneratórios. 

5.8 - O servidor afastado para o exercício de mandato eletivo não perceberá os 

seguintes benefícios:  

a) Adicional de Insalubridade; 

b) Adicional de Periculosidade; 

c) Auxílio Transporte; 

d) Auxílio Alimentação; 

e) Gratificação de Desempenho. 

5.9 - Ao servidor investido em mandato eletivo é ainda assegurada a contagem do 

tempo de serviço nele prestado, para todos os efeitos legais, salvo promoção por 

merecimento. 

5.10 - Quando o exercício do mandato implicar afastamento do cargo público, o 

servidor poderá continuar contribuindo para o regime próprio de previdência 

(IGEPREV), mediante recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo 

percentual devido aos servidores em atividade, e terá como base de cálculo a 

remuneração contributiva do cargo efetivo a que faria jus se em exercício estivesse, 

computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 

5.11 - Em caso de renúncia, perda do mandato, ou cassação mediante decisão 

transitada em julgado, o servidor reassumirá imediatamente as atividades do cargo 

efetivo. 

5.12 - O afastamento no caso de reeleição do servidor será considerado como 

prorrogação do primeiro, não havendo necessidade de retorno ao serviço. 

5.13 - O afastamento se encerra com o fim do mandato eletivo, devendo o servidor 

reassumir imediatamente as atividades do cargo efetivo. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP – 022.00 

PARA ATIVIDADE CLASSISTA PG/GP – 022.10 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É um direito concedido ao servidor, para desempenho de mandato em 

confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de 

classe de âmbito estadual e/ou nacional sem prejuízo da remuneração do cargo 

efetivo. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Art. 77 - VII e art. 95 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

2.2 - Art. 5º, inciso LXX, alínea “b” da Constituição Federal. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Ter sido o servidor eleito para mandato classista, para ocupar os cargos de 

direção ou representação, em confederação, federação, sindicato representativo da 

categoria, associação de classe de âmbito estadual e/ou nacional, até o limite 

máximo de 04 (quatro) por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, 

inciso LXX, alínea “b” da Constituição Federal, sem prejuízo da remuneração. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento subscrito pelo interessado com a ciência da chefia imediata; 

4.2 - Declaração ou documento comprobatório de ter sido eleito para o mandato, 

bem como seu período e data para início da licença; 

4.3 - Ter sido o servidor eleito para mandato classista, para ocupar os cargos de 

direção ou representação, em confederação, federação, sindicato representativo da 

categoria, associação de classe de âmbito estadual e/ou nacional, até o limite 

máximo de 04 por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, 

alínea “b” da Constituição Federal, sem prejuízo da remuneração.  

5 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

5.1 - É assegurado ao servidor eleito para o desempenho de mandato em 

confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de 
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classe de âmbito estadual e/ou nacional, o direito à licença para exercer plenamente 

o seu mandato, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo. 

5.2 - A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de 

reeleição, por uma única vez.  

5.3 - O período de licença para atividade classista será contado para todos os efeitos 

legais, exceto para a promoção por merecimento.  

5.4 - Não será concedida a licença para a atividade classista ao servidor temporário. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP – 022.00 

PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE  PG/GP – 022.11 

1 – CONCEITO:  

1.1 - É um direito do servidor estável de se licenciar do serviço, sem direito à 

remuneração, quando o cônjuge ou companheiro (a), civil ou militar for transferido ou 

designado para servir em outro Estado ou no exterior, ou se for assumir mandato 

conquistado em eleição majoritária ou proporcional em local diverso da lotação do 

servidor. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 96 e 97 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 - REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Deslocamento do cônjuge ou companheiro (a), também servidor público civil ou 

militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

3.2 - Ser o servidor acompanhante estável; 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

4.1 - Requerimento subscrito pelo interessado com a ciência da chefia imediata; 

4.2 - Certidão de casamento; ou 

4.3 - Comprovante de vínculo matrimonial, no caso de casamento religioso; ou 

4.4 - Declaração de união estável; 

4.5 - Comprovante de deslocamento do cônjuge ou companheiro;  

4.6 - Comprovante de residência na nova localidade. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - A licença terá prazo indeterminado nos casos de transferência ou designação 

para servir em outro Estado ou no exterior. 

5.2 - A licença terá o mesmo prazo do mandato, podendo ser prorrogado se o pedido 

for apresentado pelo menos 8 (oito) dias antes do final do prazo da licença. 
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5.3 - A licença será interrompida se a transferência ou designação do cônjuge ou 

companheiro da mesma forma for interrompida legalmente. 

5.4 - A licença será concedida pelo prazo da duração do mandato conquistado em 

eleição majoritária ou proporcional, e nos demais casos por prazo indeterminado. 

5.5 - O servidor temporário ou ocupante de cargo em comissão não faz jus à licença 

para acompanhar cônjuge. 

5.6 - Haverá a possibilidade de o servidor licenciado ser lotado provisoriamente em 

órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, na cidade onde o cônjuge ou 

companheiro foi deslocado, desde que para o exercício de atividade compatível com 

o seu cargo, neste caso a licença será remunerada. 

5. 7 - O servidor deve aguardar em exercício, a portaria de concessão da licença. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇAS PG/GP – 022.00 

PRÊMIO PG/GP – 022.12 

1 – CONCEITO: 

1.1 - É um direito concedido ao servidor de se licenciar do serviço, sem prejuízo da 

remuneração, após cumprido um período ininterrupto de três anos de exercício. 

2 - BASE NORMATIVA: 

2.1 - Arts. 98 a 100 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - Cumprir três anos ininterruptos de tempo de exercício. 

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Requerimento subscrito pelo interessado com a ciência da chefia imediata; 

4.2 - Cópia da carteira de Identidade. 

5 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - Após três anos ininterruptos de tempo de exercício, o servidor fará jus a uma 

licença com remuneração, a título de prêmio por assiduidade. 

5.2 - Caso o servidor tenha licença prêmio não gozadas referentes ao período 

anterior à vigência da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998 e 

queira contar com o esse período para fins de aposentadoria, deverá anexar ao 

requerimento uma “Declaração de renúncia do gozo de licença prêmio não 

gozadas”. 

5.3 - O período de licença será de 60 (sessenta) dias, podendo ser gozada 

integralmente ou em 02 (dois) períodos de 30 (trinta) dias cada. 

5.4 - O servidor em regime de acumulação nas hipóteses previstas na Constituição 

Federal terá direito à licença prêmio correspondente a ambos os cargos, podendo 

gozá-las simultaneamente ou separadamente, contando-se, porém, separadamente, 

o tempo de serviço em relação a cada um deles. 
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5.5 - A licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, 

na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior 

a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 

5.6 - O requerimento de solicitação de licença prêmio deve ser encaminhado à 

Unidade de Pessoal com antecedência de 30 dias antes do período de gozo 

pretendido. 

5.7 - Os servidores ocupantes de cargos comissionados fazem jus à licença a título 

de prêmio por assiduidade, entretanto, o período de gozo depende da deliberação 

de seu chefe imediato, haja vista que o afastamento do servidor não pode prejudicar 

o andamento das atividades do órgão ou entidade. 

5.8 - Interrompe-se a contagem do triênio, se o servidor sofrer, no período, pena de 

suspensão ou faltar ao serviço, sem justificativa. 

5. 9 - O afastamento por motivo de licença prêmio implica na suspensão do 

pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade, raio x, auxílio 

alimentação e auxílio transporte. 

5.10 - Não será concedida licença prêmio ao servidor que no período de três anos 

(aquisitivo): 

a) sofrer penalidade de suspensão; 

b) faltar ao serviço sem justificativa;  

c) for condenado a pena privativa da liberdade por sentença definitiva; 

d) ter usufruído de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, sem 

remuneração; 

e) ter usufruído de licença para tratar de interesses particulares. 

5.11 - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação 

expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. 

5.12 - O período da licença adquirido posterior a 16/12/98 deverá ser usufruído, não 

podendo ser contado em dobro para fins de aposentadoria. 

5.13 - O servidor temporário não fará jus à licença prêmio. 

5.14 - Os servidores que ingressaram ou vierem a ingressar no serviço público 

estadual sob o regime estatutário terão contado, para fins de licença prêmio, o 
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tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, 

Municípios, às Autarquias e às Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, ainda que sob regime diverso, desde que esse período não tenha 

propiciado a fruição dessa mesma vantagem junto àqueles entes públicos.  

5.15 - O mesmo direito é garantido ao servidor que estiver em estágio probatório, 

desde que o tempo averbado prestado no regime estatutário tenha sido ininterrupto 

e este direito já não tenha sido gozado no vínculo anterior.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

ABONO DE PERMANÊNCIA PG/GP - 023.00 

1 - CONCEITO: 

1.1 - Abono de permanência em serviço é o valor pecuniário equivalente à 

contribuição previdenciária a que fará jus o servidor efetivo que tenha satisfeito as 

condições exigidas para a aposentadoria voluntária e opte em permanecer em 

atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória. 

2 - BASE NORMATIVA:  

2.1 - Art. 40, § 19 da Constituição Federal; 

2.2 - Art. 2º, § 5º e art. 3º, § 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 

2.3 - Arts. 22-A e 54, § 5º, da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002. 

3 – REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1 - O servidor deve preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. 

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

4.1 - Requerimento do interessado; 

4.2 - Documentos de identificação do servidor: RG, CPF, comprovante de residência 

e certidão de Casamento ou certidão de nascimento (conferidos com o original). 

4.3 - Histórico funcional e financeiro devidamente atualizado (original). 

4.4 - Ato de admissão no serviço público estadual completo e conferido com o 

original. Em caso de extravio, anexar atestado original expedido pelo órgão 

mencionando todas as informações contidas no ato original. 

4.5 - Caso exista tempo averbado, anexar certidão de tempo de contribuição ou 

certidão de tempo de Serviço (contagem de antes e após 1998), tanto do INSS 

quanto de outros regimes próprios de Previdência (original). Em caso de tempo de 

serviço averbado da esfera municipal seja posterior 1998 deverá ser comprovado o 

recolhimento previdenciário, por meio de Certidão de Tempo de Contribuição. 

4.6 - Declaração de recebimento ou não de aposentadoria nas esferas federal, 

estadual, municipal e INSS (original), assinada pelo servidor.  
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4.7 - Demonstrativo de pagamento relativo à última remuneração percebida pelo 

interessado (último contracheque). Se emitido via sistema, deverá conter a 

identificação funcional do servidor que realizou a consulta. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS: 

5.1 - O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03 e 

consiste em uma vantagem financeira para o servidor público efetivo que permanece 

trabalhando, quando cumpridos todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. 

5.2 - O valor do abono de permanência é equivalente ao valor da contribuição 

previdenciária descontada mensalmente do servidor enquanto na ativa. Após a 

concessão do abono, o servidor continuará contribuindo ao fundo de previdência, 

mas terá devolvido o mesmo valor retido em forma de bônus previdenciário. 

5.3 – Abono de Permanência não se confunde com isenção de contribuição 

previdenciária. O servidor continua a recolher a sua contribuição ao Fundo 

Previdenciário, assim como o órgão de origem do servidor mantém o recolhimento 

da correspondente patronal.  

5.4 - O servidor que preencher as exigências para aposentadoria voluntária, e que 

objetive permanecer no serviço público poderá protocolizar junto ao Serviço de 

Protocolo do órgão ou entidade de sua lotação, em Requerimento Padrão, 

acompanhado da documentação mencionada no item 4 destas Práticas Gerenciais 

de Gestão de Pessoas, solicitando a concessão de abono de permanência. 

5.5 - O pagamento do abono de permanência será suspenso, quando o servidor 

afastar-se preliminarmente para aposentadoria no 91º (nonagésimo primeiro) dia 

subseqüente ao protocolo do requerimento ou quando for publicado o ato de 

aposentadoria, caso o servidor ao requerê-la, tenha optado por aguardar a 

publicação do respectivo ato em atividade. 

5.6 - O pagamento do abono de permanência retroagirá conforme o parecer 

concessivo do abono emitido pelo IGEPREV, assim estabelecer. 

5.7 - O pedido de concessão de abono de permanência será analisado pelo Instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, que: 

5.7.1. Se concluir pelo indeferimento, devolverá o processo ao órgão de origem do 
servidor para ciência da decisão; ou 

5.7.2. Se concluir pelo deferimento, encaminhará o processo à SEAD, para 
implementação do pagamento do abono de permanência na folha de pagamento. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

APOSENTADORIA PG/GP - 015.00 

 

Acerca do tema “aposentadoria” deverão ser observadas as orientações 

dispostas no vigente “Manual Previdenciário do Estado do Pará” expedido pelo 

IGEPREV, entidade competente para gerenciar os benefícios previdenciários do 

regime próprio dos servidores, nos termos da Lei Complementar n° 039, de 09 de 

janeiro de 2002 e da Lei n° 6.564, de 1º de agosto de 2003. 
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ANEXOS 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

1. DECLARAÇÕES 

- DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

- DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS (P/ fins de 

nomeação) 

- DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

- DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – INATIVIDADE 

- DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU NÃO DE GERÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESA PRIVADA 

- DECLARAÇÃO DE HORÁRIO 

- DECLARAÇÃO DE QUE MÃE/PAI NÃO É SERVIDOR (A) 

- DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA (P/ fins de 

nomeação) 

- DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A APLICAÇÃO DA REGRA DE 

APOSENTADORIA ANTECIPADA  

- DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E NEM PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA (P/ fins de abono 

de permanência)  

- DECLARAÇÃO DE VONTADE E RENÚNCIA DE DIREITOS (P/ fins de 

aposentadoria) 

- DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE - Até 91º dia do 

pedido de aposentadoria  

- DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE - Até a data da 

publicação da Portaria de Concessão de Aposentadoria 

- DECLARAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA DO INSS  

2. PORTARIAS 

- PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR 
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- PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR 

- PORTARIA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR 

- PORTARIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO - A 

PEDIDO 

- PORTARIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO – “EX 

OFFICIO” (Para Servidor estagiário considerado inapto)  

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO – Motivo: designação de 

servidor para exercício em nova sede, com mudança de domicílio 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO – Motivo: designação de 

servidor para serviço ou estudo no exterior 

- PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA 

- PORTARIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

- PORTARIA DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

- PORTARIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO  

- PORTARIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE PESSOA 

DA FAMÍLIA 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

(Servidor efetivo) 

- PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (P/ 

servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão ou  contratados por 

tempo determinado) 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA DA 

FAMÍLIA 

- PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA 

DA FAMÍLIA 

- PORTARIA DE CONCESSÃO LICENÇA À GESTANTE 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA  PATERNIDADE 
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- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA AO ADOTANTE 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

MILITAR 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 

PARTICULAR 

- PORTARIA DE INTERRUPÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 

PARTICULAR 

- PORTARIA DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – Com 

ônus 

- PORTARIA DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – Sem 

ônus 

- PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - 

(Presidente da República, ou Governador, Senador, ou Deputado) 

- PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - (Prefeito 

ou Vice Prefeito) 

- PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO – Vereador 

com remuneração 

- PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO – Vereador 

sem remuneração 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE CLASSISTA 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

- PORTARIA DE INSTITUIÇÃO DE CESAD (Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho) 

- PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

- PORTARIA DE AFASTAMENTO PREVENTIVO 

- PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO  

- PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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- PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

- PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

- PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE 

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 

- PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE 

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 

- PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA  

- PORTARIA DE DISPENSA FUNÇÃO GRATIFICADA  

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL  

- PORTARIA DE EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 

- PORTARIA DE REMOÇÃO 

- PORTARIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - REPREENSÃO 

- PORTARIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE – SUSPENSÃO 

- PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA 

- PORTARIA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

3. TERMOS 

- TERMO DE POSSE PARA SERVIDOR EFETIVO 

- TERMO DE EXERCÍCIO 

- TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE 

CESSIONÁRIO 

- TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE DE 

ORIGEM 

- TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE 

ONDE EXERCE CARGO EM REGIME DE ACUMULAÇÃO  
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4. OUTROS 

- APOSTILA DE ACUMULAÇÃO DE CARGO  

- CADASTRO BÁSICO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - CBAT 

- CONTRATO ADMINISTRATIVO 

- FORMULÁRIO DE PRÉ-INGRESSO DE SERVIDOR NO SIGIRH 

- FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 

- FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE VIAGEM 

- HISTÓRICO FUNCIONAL E FINANCEIRO 

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA DO SERVIDOR Á 

PERÍCIA MÉDICA 

- OFÍCIO COMUNICANDO A DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
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DECLARAÇÕES 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

DECLARAÇÃO DE BENS E 

VALORES 
SITUAÇÃO EM ......./......./........ 

 

Eu, ..............................................................................................................................., 

ocupante do cargo de___________________________...................., especialidade  

...............................................declaro em cumprimento ao disposto no art. 7º da Lei 

Federal no 8.730  de 10 de novembro de 1993, sob responsabilidade civil, 

administrativa e penal. 

(    ) posse (    ) exercício (    ) exoneração/dispensa (    ) aposentadoria  

(    ) atualização, que possuo os seguintes bens e valores:    

 

ITENS 
CÓD. BEM OU 

VALOR 

DISCRIMINAÇÃO, 

DATA DOS BENS / 

VALORES 

VALOR EM 

REAL(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 TOTAL  

FONTES DE RENDA 

FONTE PRINCIPAL VALOR EM REAL (R$) 

  

TOTAL  
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OUTROS RENDIMENTOS VALOR EM REAL (R$) 

  

TOTAL  

TABELA DE CÓDIGOS DE BENS/VALORES 

CÓ

D. 
BENS/VALORES CÓD. BENS/VALORES 

 Imóveis 44 
Fundo de Commodities, Fundo de 

ações, Clubes de investimentos 

11 Apartamentos 45 
Depósitos à prazo fixo(CDB, RDB e 

Outros) 

12 Casas 46 Ouro, Ativo Financeiro 

13 Terrenos 47 
Mercado Futuros, de opções e a 

termo 

14 Terra nua 49 Outros 

15 Salas ou Lojas - Créditos e Poupança vinculados: 

16 Construção 51 Créditos decorrentes de empréstimos 

17 Benfeitorias 52 Créditos decorrentes de alienações 

19 Outros 53 Plano PAIT e Caderneta Pecúlio 

21 

Veículos Automotores 

Terrestres: Automóvel, 

caminhão,moto, etc... 

54 
Poupança p/construção ou aquisição 

de bens imóveis 

22 Aeronaves 55 
Poupança p/aquisição de bens 

móveis , através de consórcios  

23 Embarcações 59 Outros 

24 

Bens relacionados com o 

exercício da atividade de 

autônomo  

61 
Depósito bancários em conta-

corrente no país 

28 

Jóias, quadros, objetos de 

arte, de coleção, 

antiguidades 

62 
Depósito bancários em conta-

corrente no exterior 

29 Outros 63 Dinheiro em espécie-moeda nacional 

 Participação Societária 64 Dinheiro em espécie-moeda 
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estrangeira 

31 Ações 69 Outros 

32 
Quotas ou quinhões de 

Capital 
 Outros Bens e Direitos 

39 Outros 91 Licenças e Concessões Especiais 

 Aplicações e Investimentos 92 Títulos de Clubes e Assemelhados 

41 

Cadernetas de Poupança e 

depósitos especiais 

remunerados(DER) 

93 Direito de autor, Inventor e Patente 

94 Direito de Lavra e assemelhados 

42 
Fundo de Aplicações 

Financeiras (FAF e FIOFAF) 
99 Outros 

43 Fundos de renda fixa 100 Não possuo bens / valores 

OBS.: 

Assinatura do declarante: 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS (Para fins de 
nomeação) 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, .................................................., inscrito no CPF sob o 

nº..........................e RG nº....................................., residente e domiciliado à 

......................................, no município de ........................, DECLARO, perante o 

Poder Executivo Estadual do Pará, com base no que dispõe o § 4º, do art. 22, da Lei 

nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, sob pena de responsabilidade civil, 

administrativa e penal, que não exerço, nem me encontro na inatividade em cargo, 

emprego ou função pública, neste Estado ou nos seus Municípios, na União, no 

Distrito Federal, em outro Estado da Federação ou seus Municípios, abrangendo a 

Administração Direta e Indireta. 

Belém, .......de................de 20..... 

________________________________ 

Assinatura do nomeado  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, .................................................., inscrito no CPF sob o nº..........................e 

RG nº....................................., residente e domiciliado à ......................................, no 

município de ........................, DECLARO, perante o Poder Executivo Estadual do 

Pará, com base no que dispõe o § 4º, do art. 22, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 

1994, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal, que: 

Exerço o cargo, emprego ou função pública mencionado abaixo: 

Encontro-me na inatividade no cargo, emprego ou função pública mencionado 

abaixo: 

Órgão: ........................................................................ 

Cargo, Emprego ou Função Pública declarado: ......................................................... 

Carga Horária: .............................................. 

Cidade/UF: ............................................................................ 

DECLARO ainda que a distância entre os órgãos em que vou atuar é de 

aproximadamente ......................... km e que utilizarei..........................como meio de 

transporte, gastando no percurso ................... horas e .................. minutos. 

Belém, .......de................de 20..... 

................................................................................. 

Assinatura do nomeado 

OBS: As informações mencionadas acima deverão ser comprovadas mediante 

documentação específica. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – INATIVIDADE 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, .................................................., inscrito no CPF sob o 

nº..........................e RG nº....................................., residente e domiciliado à 

......................................, no município de ........................, DECLARO, perante o 

Poder Executivo Estadual do Pará, com base no que dispõe o § 4º, do art. 22 da Lei 

nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, sob pena de responsabilidade civil, 

administrativa e penal que.............(sim ou não) percebo proventos de aposentadoria 

conforme segue: 

(   ) Serviço Público Federal  

(   ) Serviço Público Estadual 

(   ) Serviço Público Municipal  

(   ) INSS 

Cargo/carga horária em que se aposentou: _______________________ 

Data do início da aposentadoria: _____/_____/ _______. 

Belém, ............de.....................de.20...... 

 

 

________________________________ 

Assinatura do nomeado  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU NÃO DE GERÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESA PRIVADA 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, .................................................., inscrito no CPF sob o 

nº..........................e RG nº....................................., residente e domiciliado à 

......................................, no município de ........................, DECLARO, perante o 

Poder Executivo Estadual do Pará, com base no que dispõe o art. 178 – VII,  da Lei 

nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, sob pena de responsabilidade civil, 

administrativa e penal que.............(sim ou não) participo de gerência e/ou 

administração de empresa privada 

Caso SIM, nome da empresa: ..................................................................................... 

CNPJ: ................................................................................. 

Belém, ............de.....................de.20...... 

 

 

________________________________ 

Assinatura do nomeado  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE HORÁRIO 

 

DECLARAÇÃO  

__________________________________________________ 

(identificação do Órgão/Entidade) 

 

DECLARAMOS que o servidor.............................................................lotado 

no(a).............................................., desenvolve suas atividades no cargo de 

........................................, com carga horária de .................horas semanais, 

conforme detalhamento abaixo: 

 

Dias da 
semana 

Horário 

Manhã Tarde Noite 

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

2ª feira       

3ª feira       

4ª feira       

5ª feira       

6ª feira       

Sábado       

Domingo       

 

Observações:..................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Belém, .......de.............de.................20... 

 

________________________________ 

Assinatura do titular do Órgão/Entidade  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE QUE MÃE/PAI NÃO É SERVIDOR 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu ...................................................................................................., 

(nome do servidor) Id. funcional nº .....................................servidor público estadual, 

lotado na ................................................(nome do órgão ou entidade), ocupante do 

cargo de  ......................................................, declaro para os devidos fins de 

recebimento do Auxílio Natalidade, referente ao nascimento de 

.....................................................................(nome do filho), que a mãe/pai Sr(a). 

.......................................................................... não é servidor(a) público(a) estadual.  

Declaro ainda, estar ciente que estarei sujeito às penalidades legais 

cabíveis, em razão da constatação de falsidade desta declaração.  

 

 

Belém,.................de.....................de.20... 

 

_________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 

(Id. Funcional nº .) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA (PARA FINS DE 
NOMEAÇÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ..........................................., inscrito no CPF sob o nº..........................e 

RG nº....................................., residente e domiciliado à ......................................, no 

município de ........................, DECLARO sob as penas da lei, que não exerço 

atividade remunerada. 

 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente Declaração. 

 

Belém,....... de.........................de 20... 

 

 

.......................................................................................... 

Assinatura do Declarante  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A APLICAÇÃO DA REGRA DE 
APOSENTADORIA ANTECIPADA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu ...................................................................................................., 

(nome do servidor) Id. funcional nº .....................................servidor público estadual, 

lotado na ................................................(nome do órgão ou entidade), ocupante do 

cargo de  ......................................................,  DECLARO para os devidos fins junto 

ao Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, que concordo com a aplicação 

das regras de aposentadoria antecipada (idade e demais regras proporcionais) e 

tenho ciência das perdas salariais. 

 

Belém,....... de.........................de 20...... 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 

(Id. Funcional nº .) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E NEM PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA (Para fins de 
abono de permanência) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ................................................................................., Id. Funcional 

nº ..................., ocupante do cargo de .............................., lotado 

no............................................, (nome do órgão ou entidade) declaro para os devidos 

fins, que não exerço outro cargo, emprego ou função na administração pública e 

nem recebo proventos de aposentadoria das esferas Federal, Estadual, Municipal ou 

do INSS.   

 

 

Belém, ..................de......................de 20........... 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 

(Id. Funcional nº .) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE VONTADE E RENÚNCIA DE DIREITOS (P/ fins de 
aposentadoria) 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu.................................................................................. (nome do 

servidor) ,Id. Funcional ........................................................,  ocupante do cargo 

de.........................................................(cargo atual), lotado na 

......................................................, (nome da unidade) portador do RG n.º 

......................., e CPF n.º .........................., residente e domiciliado à 

..........................................................(endereço completo), declaro de livre e 

espontânea vontade que para efeito de aposentadoria renuncio ao gozo de licenças 

prêmios ainda não usufruídas a que tenho direito referentes aos triênios anteriores a 

vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98. 

 

Belém, ..........de...............de 20... 

 

 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 

(Id. Funcional nº .) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE - Até 91º dia do 
pedido de aposentadoria- 

 

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO 

 

 

Eu.............................................................................Id. Funcional nº 

.................................... lotado no.......................................................ocupante do 

cargo de  ......................................................., tendo completado os requisitos 

necessários à aposentadoria voluntária, com base na legislação vigente, opto pela 

permanência em atividade até o 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do 

protocolo do requerimento de aposentadoria, conforme dispõe o § 4º do Art. 112, da 

Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994.  

 

 

Belém,  ...................de............................de 20..... 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 
(Id. Funcional nº ) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE - Até a data da 
publicação da Portaria de Concessão de Aposentadoria 

 

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO 

 

 

Eu................................................................................................Id. 

Funcional nº .................................... lotado 

no.......................................................ocupante do cargo de  

......................................................., tendo completado os requisitos necessários à 

aposentadoria voluntária, com base na legislação vigente, opto pela permanência 

em atividade até a data da publicação da portaria de concessão de aposentadoria. 

 

Belém,  ...................de............................de 20..... 

 

_________________________________ 

(assinatura do servidor) 
(nome do cargo) 
(Id. Funcional nº.) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA DO INSS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos que foram concedidos ao servidor ...............................Id. 

Funcional nº ................., ocupante do cargo de ........................................(cargo 

comissionado ou função temporária) da .............................................(nome do 

órgão/entidade), inscrita no CNPJ nº ..........................., afastamentos médicos, 

conforme abaixo discriminado:  

 

____ dias de afastamento no período de ___/___/___ a ___/___/___; 

____ dias de afastamento no período de ___/___/___ a ___/___/___. 

 

Belém,  ...................de............................de 20..... 

 

______________________________ 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O............................................................ (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DO ÓRGÃO OU ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto  nº ..../20... – de ..../..../20... publicado no DOE nº ............ de .../..../20...., 

CONSIDERANDO, os termos do Decreto n° 648, de 17/01/2013, publicado no 

DOE nº 32.321, de 18/01/2013; e 

CONSIDERANDO ainda, o teor do Ofício nº......../20.. do ............, (nome do 

órgão/entidade) que solicita a cessão do servidor ....................................................... 

RESOLVE: 

 

CEDER o servidor.....................................,Id. Funcional..................., ocupante 

do cargo de..................................... para  ....................................(órgão cessionário) a 

contar de....../......./......., sem ônus para este órgão/entidade. 

  

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão cedente), ...................de............................de 20..... 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão/entidade cedente) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ....................................... (NOME DO CARGO DO TITULAR DO ÓRGÃO 

OU ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto  nº 

..../20... – de..../..../20... publicado no DOE nº ............ de .../..../20...., e 

CONSIDERANDO, os termos do Decreto n° 648, de 17/01/2013, publicado no 

DOE nº 32.321, de 18/01/2013; e 

CONSIDERANDO, ainda o teor do Ofício nº ...../20.. do(a) 

..................................., (nome do órgão/entidade) que solicita a prorrogação da 

cessão do servidor .......................................................................... 

RESOLVE: 

 

PRORROGAR a cessão do servidor ..................., Id. Funcional nº..................., 

ocupante do cargo de ......................., para  .................................(órgão cessionário) 

a contar de..............., até ulterior deliberação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão cedente), ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão cedente) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto nº ..../20... – de ..../..../20... publicado no DOE nº 

......... de .../..../20....,  e pelo art. 3º do Decreto nº 593, de 15 de fevereiro de 1980; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 50, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 

1994; e 

CONSIDERANDO ainda os termos do Processo nº ....................., de 

.....de..................de 20...... 

RESOLVE: 

REDISTRIBUIR, ex officio, do ........................ (nome do órgão/entidade de 

origem) para o(a) .................. (órgão/entidade de destino), o servidor........................., 

Id.Funcional nº .........., ocupante do cargo de ..............., a contar de ......./......../20......  

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, ....  DE .............DE 20... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do Secretário) 

 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO - A 
PEDIDO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº ..../20... – de ..../..../20... 

publicado no DOE nº ............ de .../..../20.... e a  competência delegada através do 

Decreto n°. 2163 de 06.04.2006; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 59, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro 

de 1994, e 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº _______; 

RESOLVE: 

 

EXONERAR, a pedido, o servidor.................................., Id. Funcional nº 

...........,  ocupante do cargo de provimento efetivo, lotado no(a) ....................., a 

contar de ....../....../20....  

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO,  .........de............de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da SEAD) 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO – “EX 
OFFICIO” (Para Servidor-estagiário considerado inapto)  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  ou entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, (OU NOME DO 

CARGO DO TITULAR DA ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto  nº ..../20... - de ..../..../20... publicado no DOE nº ............ de 

.../..../20....,  e pelo inciso II e parágrafo único do art.11, do Decreto nº 249,  de 11 de 

outubro de 2011; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 32 e no inciso I do parágrafo 

único do art. 59, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;  

CONSIDERANDO que o servidor ...........................................não alcançou o 

conceito mínimo na média final da avaliação especial de desempenho do estágio 

probatório, sendo considerado inapto; e 

CONSIDERANDO ainda os termos do Processo nº ............; 

RESOLVE:  

I - Exonerar “ex officio” do cargo de provimento efetivo de ..............................,  

o servidor...........................,lotado no(a) ...........(órgão/entidade) a partir de 

...../...../..... 

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de ....../........../...... 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do SEAD/Entidade) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO – MOTIVO: Designação de 
servidor para exercício em nova sede, com mudança de domicílio 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O .............................................................. (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DO ÓRGÃO OU ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto  nº ..../20... – de ..../..../20... publicado no DOE nº ............ de .../..../20...., 

CONSIDERANDO, o disposto no art. 150 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 

de 1994, bem como os termos do Decreto n° 411/95;  

CONSIDERANDO ainda, o Processo nº .......................................................... 

RESOLVE: 

CONCEDER ajuda de custo ao servidor .................., Id. Funcional nº 

..............., ocupante do cargo de ..................., que passará a ter exercício em nova 

sede, localizada no município ..................., no valor de  .................. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

  (nome do órgão), ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão cedente) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO – MOTIVO: Designação do 
servidor para serviço ou estudo no exterior 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O .............................................................. (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DO ÓRGÃO OU ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto  nº ..../20... – de ..../..../20... publicado no DOE nº ............ de .../..../20...., 

CONSIDERANDO, o disposto no art. 151 da Lei n° 5.810/94, bem como os 

termos do Decreto n° 411/95;  

CONSIDERANDO ainda, o Processo nº ......................................................... 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ajuda de custo, no valor de .................., ao servidor.................., 

Id. Funcional nº ..............., ocupante do cargo de ..................., em razão de 

designação para realizar  ............. (serviço ou estudo) no(a) ............... (nome do 

país). 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão), ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão cedente) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ............................................................... (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de 

janeiro de 1994; e 

CONSIDERANDO, o processo  nº........., de .... de..............de 20...;  

RESOLVE: 

I - Autorizar o servidor..............., Id. Funcional nº. .............., ocupante do 

cargo de .............., lotado no(a) ............................, a viajar ao (Município ou Estado) 

de ......../....., no período de ................, a fim de ............................................., no 

referido ................. (município ou estado). 

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ...................( ............) 

diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item I. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão), ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão cedente) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

O.................................................... (NOME DO CARGO DO TITULAR DA 

UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO os termos do Processo nº _______; 

 

RESOLVE: 

 

AVERBAR nos assentamentos funcionais do servidor............................, Id. 

Funcional nº ....................., ocupante do cargo de ........................................, o tempo 

de serviço  referente ao período de ....../........./........ a ....../........./............., no total de 

............dias, ou seja, ............anos, ..... meses e ........ dias de serviço, conforme 

certidão expedida pelo(a) ..................... (nome do órgão/entidade), contados para 

todos os efeitos legais, nos termos do art.70, §1º da Lei nº 5.810, de 24/01/1994. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ............................................................... (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO os termos do Processo nº _______; 

 

RESOLVE: 

Desaverbar dos assentamentos funcionais o tempo de serviço do 

servidor........................................., Id. Funcional nº ....................., ocupante do cargo 

de ........................................,  averbado através da Portaria nº ........de .../.../20..., 

publicada no Diário Oficial do Estado nº ..........de .../../20...., referente ao período de 

....../........./........ a ....../........./............., no total de ............dias, ou seja, ............anos, 

...... meses e .dias de serviço, conforme certidão expedida pelo(a) ........................ 

(nome do órgão/entidade). 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade)...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...............................................................  (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO, o casamento do servidor ........................................, 

ocorrido em ... de ............ de 20... e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso II,  

da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;  

 

RESOLVE: 

I – Autorizar o afastamento por motivo de casamento, ao servidor 

.........................., ocupante do cargo  de ..................., Id. Funcional nº .........., lotado 

no(a) .................., (nome da unidade) a contar de ...de ........ de 20... a ....... de 

........... de 20......... conforme  certidão de casamento nº ......... Lv. ...... Fls.  ..........  

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a data de .......de ....... de 20... (data do casamento)  

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE PESSOA 
DA FAMÍLIA 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...............................................................  (NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o falecimento do(a) ...............    (grau de parentesco) do 

servidor......................................., ocorrido em ... de ............ de 20... e especialmente 

o que dispõe o art. 72, inciso III,  da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;  

RESOLVE: 

I - Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família ao 

servidor .............................., ocupante do cargo  de ..................., Id. Funcional nº 

.........., lotado no(a) .................., (nome da unidade) a contar de ...de .......... de 20... 

a ....... de .......... de 20........ conforme  certidão de óbito nº ......... Lv. ....... Fls.  ..........  

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a data de .......de ....... de ........ (data do óbito).  

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – 
Servidor efetivo 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 

1994 e ainda o Laudo Médico nº............, de .............de....................20.....; 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao servidor............................................................., Id. Funcional 

nº ...............ocupante do cargo de ..............................., lotado no(a) 

.........................(nome da unidade), ............(.................) dias de Licença para 

Tratamento de Saúde, no período de.........de ..........de 20... a ........de ............de 20... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

O ...................................................................(NOME DO CARGO DO 

TITULAR DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 83 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 

1994 e ainda o Laudo Médico nº............, de .............de....................20.....; 

RESOLVE: 

PRORROGAR a Licença para Tratamento de Saúde, concedida através da 

Portaria nº. ....de .......de.........de 20... ao servidor..........................................., Id. 

Funcional nº......., ocupante do cargo de .................................lotado no(a) 

.............................. por  .... (...) dias, no período de ....../......./20... a ...../..../20..... 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade)...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - 
Para servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão ou 
contratados por tempo determinado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O(A) ...................................................................(NOME DO CARGO DO 

TITULAR DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO que os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como os 

contratados por tempo determinado, estão inscritos no Regime Geral de Previdência 

Social, de acordo com a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, 

CONSIDERANDO que devem ser observados os preceitos da legislação 

federal, em especial a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.048/99; e 

CONSIDERANDO ainda, o Laudo Médico nº..........., de ...........de...........20..... 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor..................., Id. Funcional nº ...............ocupante do  

(cargo comissionado ou função temporária) de ..............., lotado no(a) 

................(nome da unidade), ............(...........) dias de afastamento para Tratamento 

de Saúde, no período de.........de ............de 20... a ......de ............de 20... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 (nome do órgão/entidade), .............de.......................de 20..... 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA DA 
FAMÍLIA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 85 da Lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 

1994 e ainda o Laudo Médico nº............, de .............de....................20.....; 

RESOLVE: 

 

CONCEDER ao servidor......................................................., Id. Funcional nº 

...............ocupante do cargo de ........................,lotado no(a) ......................, (nome da 

unidade),  ............(..............) dias de licença para acompanhar pessoa da família em 

tratamento de saúde, no período de.........de ..........de 20... a ........de .........de 20.... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ..........de......................de 20..... 

 

.......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA 
DA FAMÍLIA  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...................................................................(NOME DO CARGO DO 

TITULAR DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo Único do art. 86 da Lei nº. 5810, 

de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Atestado Médico nº..........., de 

.........de.........20.....; 

 

RESOLVE:  

I - PRORROGAR a Licença para Acompanhar Pessoa da Família em 

Tratamento de Saúde, concedida através da Portaria nº. ....de .......de.........de 20... 

ao servidor..........................................., Id. Funcional nº................., ocupante do 

cargo de .................................lotado no(a) .............................. por  .... (...) dias, no 

período de ....../.......20... a ...../..../20..... 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de .......de ....... de 20...   

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de.......................de 20..... 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ..................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da Lei nº. 5810, 

de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo 

médico devidamente inscrito no CRM sob o nº.................................; 

 

RESOLVE: 

I - CONCEDER a servidora ................................., Id. Funcional nº 

...............ocupante do cargo de ..............................., lotada no(a) ..............................,  

180 (cento e oitenta) dias de licença à gestante, no período de.........de ............de 

20... a .........de ............de 20.... 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de .......de ....... de 20...  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 (nome do órgão/entidade), ............de......................de 20..... 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PATERNIDADE 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo único do art. 91 da Lei nº. 5810, 

de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Registro Civil de Nascimento 

nº...........................; 

 

RESOLVE: 

 

I - CONCEDER ao servidor ............................, Id. Funcional nº .........ocupante 

do cargo de ..........................., lotado no(a) .................................,  10 (dez) dias de 

licença à paternidade, no período de......de ............de 20...  a .......de ............de 20.... 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de .......de ....... de 20... (data do nascimento do filho)  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), , .......de..................de 20..... 

.................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA AO ADOTANTE 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...................................................................(NOME DO CARGO DO 

TITULAR DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo único do art. 90, da Lei nº. 5.810 

de 24 de janeiro de 1994 e, 

CONSIDERANDO os termos do Processo nº.................... 

RESOLVE: 

I - CONCEDER ao servidor..........................................................., Id. Funcional 

nº ...............ocupante do cargo de ...................................,lotada na .........................., 

.......(30 ou 90) (...................) dias de licença adotante, no período de.........de 

............de 20... a ......de.............de 20.... 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de .......de ....... de 20...  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
 



151 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

ASSUNTO: PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO MILITAR    

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ..............................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto  nº ..../20... – de ..../..../20... publicado no DOE nº ............ de .../..../20...., e 

CONSIDERANDO o disposto na alínea “a” do artigo 92, da Lei nº 5.810, de 24 

de janeiro de 1994, e, 

  CONSIDERANDO os termos do Processo nº...............; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado ............................, licença para 

prestar Serviço Militar, a partir de ......./......./......... até a sua desincorporação,  ou 

dentro do prazo improrrogável de trinta (30) dias, sem remuneração, contados a 

partir da data da desincorporação, nos termos do Parágrafo único do art. 92, da Lei 

5.810/94. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de.........................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...................................................................(NOME DO CARGO DO 

TITULAR DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 93 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 

1994 e, 

CONSIDERANDO ainda os termos do Processo nº .................; 

RESOLVE: 

I - CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado ............................/....., 

.................(..............) dias de licença para tratar de interesse particular, no período 

de ........./........../20........... a  ........./........../20..........., sem ônus para o Estado. 

II - Os efeitos desta Portaria retroagirão a contar de ....../........../20......  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade) ...................de............................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE INTERRUPÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o disposto no §1º do art. 93 da Lei nº. 5.810, de 24 de 

janeiro de 1994 e,  

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ......................; 

RESOLVE: 

I - INTERROMPER  ..............................(a pedido ou por interesse do serviço) 

a partir de .....de.............de.20....., a fruição da  licença para tratar de interesse 

particular concedida ao servidor....................., Id. Funcional nº .........., através da 

Portaria nº........., de ... de ............de 20........ , publicada no Diário Oficial do Estado, 

em .....de.....de 20....  

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ........de...................de 20..... 

....................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
 
 



154 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – 
Com ônus 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 

1990  e a apresentação do comprovante do registro da candidatura junto ao Tribunal 

Regional Eleitoral, e 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ...........; 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento do servidor......................, Id. Funcional nº ................,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado no(a) ............................, licença para 

concorrer cargo eletivo, pelo prazo de .... (......) meses a contar do dia ...../...../20..., 

sem prejuízo de sua remuneração.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de.......................de 20..... 

 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
 
 
 
 
 



155 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – 
Sem ônus 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 

1990 e a Resolução do TSE nº 19.506, de 16/04/1996 e a  apresentação do 

comprovante do registro da candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ............, 

RESOLVE: 

 

Autorizar o afastamento do servidor.........................., Id. Funcional nº 

................,  ocupante do cargo de ........................., lotado .............................., licença 

para concorrer cargo eletivo, pelo prazo de .... (........) meses a contar do dia 

...../...../20..., sem ônus para o Estado.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de..................de 20..... 

 

....................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
 

OBS: Este ato aplica-se somente aos servidores integrantes do Grupo TAF. 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - 
(Presidente da República, ou Governador, Senador, ou Deputado) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O(A) ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE) .................................., no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Decreto nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único, inciso I do  artigo 94, da Lei 

nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994  

CONSIDERANDO ainda, os termos do  Processo nº_______; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ..............., ocupante 

do cargo de ..........................., lotado ............................/..... a contar de 

........../........./20....., licença para exercício de mandado eletivo de 

......................................................(Presidente da República, ou Governador do 

Estado do .................., ou Senador da República, ou Deputado Federal, Estadual ou 

Distrital), sem remuneração, com fundamentos nos termos do inciso I, artigo 38 da 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de.........................de 20..... 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - (Prefeito 
ou Vice Prefeito) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O(................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE) .................................., no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Decreto nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ 

de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo único, inciso II do artigo 94, da Lei 

nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº_______; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado ............................/......, a contar de 

........de............ de 20....., licença para exercício de mandado eletivo de 

.............(Prefeito ou Vice Prefeito) do município de .....................do Estado 

do........................, ........... (sem ou com) remuneração para este ................ (nome do 

órgão/entidade), com os fundamentos nos termos do inciso II, artigo 38 da 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de.......................de 20..... 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - 
(Vereador - com remuneração) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único, inciso III, alínea “a’ do 

artigo 94, da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ...................; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado .............................., a contar de 

......./........./20....., licença para exercício de mandado eletivo de Vereador no 

município de .........do Estado do...................., percebendo as vantagens de seu 

cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, por haver compatibilidade de 

horário com as atividades do cargo efetivo e as atividades do mandato eletivo, com 

os fundamentos nos termos do inciso III, artigo 38 da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ..........de......................de 20..... 

 

.............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - 
(Vereador - sem remuneração) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e  

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único, inciso III, alínea “b” do 

artigo 94, da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ........................; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado ............................., a contar de 

......./........./20....., licença para exercício de mandado eletivo de Vereador no 

município de .........do Estado do........................,  sem remuneração de seu cargo 

efetivo, com os fundamentos nos termos do inciso III, artigo 38 da Constituição 

Federal de 05 de outubro de 1988. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .........de....................de 20..... 

 

.......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE CLASSISTA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto no art. 95 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 

1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº .......................; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor ................................,Id. Funcional nº 

...............ocupante do cargo de ..........................,lotado no(a) .......................... (nome 

do órgão/entidade), licença para atividade classista, no período de.........de ............de 

20... a de.........de ............de 20..., sem prejuízo de sua remuneração. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .........de......................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERENADO o disposto no artigo 96, da Lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 

de 1994,  

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ..................; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ..........................., lotado ............................/......., licença para 

acompanhar cônjuge, sem remuneração, a partir de ......./......./......... até ......../......./ 

20...., ou enquanto perdurar o motivo do deslocamento. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ..........de.....................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 98 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 

de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº ...............; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor.........................., Id. Funcional nº ...............,  

ocupante do cargo de ......................., lotado no(a) ..................(nome da unidade), 

............(.........) dias de Licença Prêmio, no período de ......./......../20...... a  

........./........../20......referente ao triênio, ......./......./20........... a  ........./........../20.....  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de.......................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE INSTITUIÇÃO DE CESAD (Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

 

O(A) ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e  

 

CONSIDERANDO o que determina o art. 19 do Decreto nº 249, de 11 de 

outubro de 2011, que dispõe sobre o estágio probatório do servidor público civil 

ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, das Autarquias e 

das Fundações. 

 

RESOLVE: 

 

I - Instituir a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD 

deste(a) ...................................................... (nome do órgão/entidade), destinada a 

atuar em processos de avaliação especial de desempenho dos servidores em 

estágio probatório lotados neste órgão/entidade. 

II - Designar para compor a CESAD os servidores abaixo relacionados. 
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(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº presidente 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº membro titular 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº membro titular 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº 
membro 

suplemente 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº 
membro 

suplemente 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ..........de.......................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O .....................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../....., ........ de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ....../......./......  

CONSIDERANDO o disposto no  Decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011, 

em observância ao art. 32 e 33 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o § 4º do 

art. 40 da Constituição do Estado do Pará, e 

CONSIDERANDO ainda o Parecer Conclusivo apresentado pela Comissão 

Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD, instituída pela Portaria nº 

.............., publicada no DOE nº ............. de ...../..../20.... 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR as avaliações especiais de desempenho do estágio probatório 

dos servidores abaixo relacionados, considerando-os ......................(aptos ou 

inaptos) para exercerem o cargo efetivo, com conceito obtido de acordo com o seu 

respectivo processo de avaliação. 

Id.Funcional Nome Cargo Processo Conceito 

     

     

     

     

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .............de.......................de 20..... 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE AFASTAMENTO PREVENTIVO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 203 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 

de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do  Processo nº .....................; 

RESOLVE 

AFASTAR, do exercício do cargo de ........................................o servidor 

........................................Id. Funcional nº...........lotado .......................................pelo 

prazo de ............(...........) dias, sem prejuízo de sua remuneração. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .............de....................de 20..... 

 

....................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO AFASTAMENTO PREVENTIVO  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único do artigo 203 da Lei nº. 

5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Processo nº.............../..... e da Portaria 

nº ......./.........de,........de............de.............., que afastou o servidor.................... ; 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por..................(.......) dias, o afastamento do servidor 

................, Id.. Funcional nº................ ocupante do cargo de ............................lotado 

no(a) ..........................................  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de......................de 20..... 

 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
 
 
 
 
 
 



168 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, que constituíram normas para Licitações e Contratos na 

Administração Pública. 

RESOLVE: 

I – CONSTITUIR a contar de ...../......./....... a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL do................. (órgão/entidade), com a função de receber, examinar e 

julgar todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios deste(a) 

.....................(órgão/entidade) 

II - Designar para compor a CPL os servidores abaixo relacionados. 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº presidente 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº membro 

(nome do servidor) (cargo/função ocupada) Id. Funcional nº membro 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de........................de 20..... 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...............................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores, que constituíram normas para Licitações e Contratos na 

Administração Pública. 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Memorando nº ....../.... 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor .........................................................Id. Funcional nº 

.................... ocupante do cargo......................................... para substituir, no período 

de ..../......./...... a ...../..../.......  ao servidor............................................, Id. Funcional 

nº........................ocupante do cargo de  .......................................... na Comissão 

Permanente de Licitação, instituída através da Portaria nº .........., 

..................de...........de ............ 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 (nome do órgão/entidade), ............de......................de 20..... 

 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o Decreto nº 5.504 de 05 agosto de 2005, 

o inciso II do art. 5º da Lei nº 6.474, de 06 de agosto de 2002 e o art. 11 do Decreto 

Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, que institui, no âmbito do Estado do 

Pará, as modalidades de licitação denominada Pregão Presencial e Pregão 

Eletrônico; 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os servidores ........................, Id. Funcional nº ................., 

ocupante do cargo..................., lotado no(a) .............. e ............, Id. Funcional nº 

........ ocupante do cargo.............., lotado no(a) ..................., para atuarem 

respectivamente, como pregoeiro e substituto de pregoeiro, na modalidade de 

licitação Pregão Eletrônico nº .............., conforme Processo nº..........., que tem como 

objeto .......................................... 

II – DESIGNAR como membro da equipe de apoio, o servidor ............, Id. 

Funcional nº....................,ocupante do cargo de ........., lotada no(a)............................ 

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .............de.......................de 20..... 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ...........................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ....... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 199 e 205 da Lei nº. 5.810, de 24 de 

janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO os fatos denunciados nos autos do Processo nº ......../........; 

RESOLVE: 

I – DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, para 

apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado; 

II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores .................................., 

Id. Funcional nº ..................., ........................, Id. Funcional nº ................... e 

..........................., Id. Funcional nº ........................, para sob a Presidência do 

primeiro, apurarem supostas ocorrências de irregularidades apontadas nos autos do 

Processo nº ..../......,  no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado 

por igual período por conveniência e necessidade da Administração Pública; 

III - DELIBERAR que a Comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 

trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente à autoridade e órgãos da 

Administração Pública ou proceder as diligências necessárias à instrução 

processual. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de....................de 20..... 

.......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 208 da Lei nº. 5.810, de 24 de 

janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO os fatos denunciados nos autos do Processo nº ...../.......e a 

Portaria nº ......./.........de,........de..........................de.......................; 

RESOLVE: 

 

PRORROGAR por............(...............) dias os trabalhos da Comissão de 

Sindicância Administrativa, instituída através da Portaria nº.............. de ......... / ........ / 

.......... publicada no D.O.E. de ........../........../............ 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade), ..........de.......................de 20..... 

 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 

 

 

 



173 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 199, 205 e 208 da Lei nº. 5.810, de 

24 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO os fatos denunciados nos autos do Processo nº ........./.......; 

RESOLVE: 

I – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR para apurar possíveis irregularidades relacionadas a.................... 

imputadas ao servidor ..................., Id. Funcional nº .....................; 

II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores ........................., Id. 

Funcional nº .................., ........................, Id. Funcional nº ........................... e 

.................................., Id. Funcional nº ........................... para sob a Presidência do 

primeiro, concluir a apuração dos fatos no prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir 

da data da publicação desta Portaria,  o qual poderá ser prorrogado por igual 

período se as circunstâncias o exigirem. 

III - DELIBERAR à Comissão Processante dedicação exclusiva aos trabalhos 

apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e órgãos da 

Administração Pública ou proceder as diligências necessárias à instrução 

processual. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de.......................de 20..... 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA   

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO, o disposto no Parágrafo Único do artigo 6º, da Lei nº. 

5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Memorando nº ....../........, 

 

RESOLVE: 

 

DESIGNAR a contar de ....../......./....., ao servidor............................................, 

Id. Funcional nº ................, ocupante do cargo de ........................., lotado no(a) 

.......................... para exercer a Função Gratificada de ..................., FG- .......... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade), ...........de......................de 20..... 

 

.............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE DISPENSA FUNÇÃO GRATIFICADA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../.......  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 61, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 

de 1994; 

CONSIDERANDO ainda, os termos do  Memorando nº ....../......, 

RESOLVE: 

 

DISPENSAR a partir de ....../......./....., o servidor........................., Id. Funcional 

nº ......................ocupante do cargo de ...................... lotado no(a) ......................, da 

Função Gratificada de .............................., FG-......... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade), ...........de......................de 20..... 

 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da Lei nº 5.810, de 

24 de janeiro de 1994,  

CONSIDERANDO ainda, os termos do  Memorando nº ............/................ 

RESOLVE: 

CONCEDER ao servidor............................, Id. Funcional nº ..............ocupante 

do cargo de ..............................., lotado no(a) .......................Gratificação de Tempo 

Integral, no percentual de ...... % (...............), a contar de .........de............de ...... 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade),  ............de............................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
 

Obs: Verificar a legislação específica em vigor quanto ao percentual da Gratificação 

de Tempo Integral, atribuído aos servidores estaduais. 
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PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO ainda, os termos do Memorando nº ............/................ 

 

RESOLVE: 

 

EXCLUIR, da Portaria nº ......../........ de ......./......./........., a Gratificação de 

Tempo Integral no percentual de ....% (...............) por cento) do vencimento base 

concedido a(o) servidor(a)................................, Id. Funcional nº.................., ocupante 

do cargo de ....................., lotado no (a) .................., à contar de ......../......./......... 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ...........de.....................de 20..... 

 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE REMOÇÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

 

O...................................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR 

DA UNIDADE DE PESSOAL), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 

Portaria nº...../......CCG de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de 

......./......../....... e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº .........., de .......... 

de........de 20...., publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 49, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 

1994,  

CONSIDERANDO ainda, os termos do Memorando nº ........./......, 

RESOLVE: 

 

REMOVER o servidor............................................., Id. Funcional nº............., 

ocupante do cargo de ...................................., do(a) ................................... (nome da 

Unidade), para............................... (nome do Unidade), a contar de ........./......../....... 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

(nome do órgão/entidade), ..........de......................de 20..... 

 

......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 



179 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - REPREENSÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO, o teor do Relatório Final da Comissão de Sindicância 

instaurada pela Portaria nº .../20..., de .../...../20...., publicada no DOE nº .................., 

de ..../..../.... e  prorrogada pela Portaria nº ........../20...... de ..../....../........, publicada 

no DOE nº ..........., de ....../...../20.....constantes nos autos do Processo nº ......./......... 

CONSIDERANDO que o inciso I do artigo 183, da Lei nº  5.810, de 24 de 

janeiro de 1994, que prevê a Repreensão como pena disciplinar;  

CONSIDERANDO finalmente, o disposto nos artigos 179 e 223, da Lei nº  

5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

RESOLVE: 

I - REPREENDER o servidor ...................................., Id Funcional nº 

...................... ocupante do cargo de........................................., lotado no(a) 

............................., por infringir  o inciso ...... do art. 178, da Lei nº 5.810/1994.  

II – Determinar que conste no assentamento funcional do servidor a 

penalidade aplicada. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), .............de.......................de 20..... 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE – SUSPENSÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O ................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE) , no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO, o teor do Relatório Final da Comissão de Sindicância  

instaurada pela Portaria nº .../20.... de .../...../20...., publicada no DOE nº .................., 

de ...../..../20.... e  prorrogada pela Portaria nº ........../20......de ..../....../........, 

publicada no DOE nº ........, de ......../......../20.....constantes nos autos do Processo 

nº......./......... 

CONSIDERANDO que o inciso II do artigo 183,  da Lei nº  5.810, de 24 de 

janeiro de 1994, que prevê a Repreensão como pena disciplinar;  

CONSIDERANDO finalmente, o disposto nos artigos 179 e 223, da Lei nº  

5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

RESOLVE: 

I - SUSPENDER, por ...... (.......) dias,  o servidor ...........................,  Id. 

Funcional nº .......................... ocupante do cargo de ......................................., lotado 

no ................................, por infringir  o inciso ...... do art. 178, da Lei nº 5.810/1994.  

II – Determinar que conste no assentamento funcional do servidor a 

penalidade aplicada. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de........................de 20..... 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA   

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O................................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº .......................... 

RESOLVE: 

 

DESIGNAR o servidor...................................................., Id Funcional nº 

................ ocupante do cargo ............................., lotado no(a) ............................... 

para responder pela .................................................durante o impedimento do titular, 

no período de ......../......../........ a ....../......../....... 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

(nome do órgão/entidade), ............de.......................de 20..... 

 

............................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade) 

(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

PORTARIA Nº ....../......../......... - DE .........DE .................DE 20... 

O...............................................(NOME DO CARGO DO TITULAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

nº ...../......, ......... de ...../....../...... publicada no DOE nº. ........ de ......./......../....... 

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº ............./.........., 

I - CONCEDER ao servidor................................., Id Funcional nº ............... 

ocupante do cargo ............................, lotado(a) no(a) ............................... Suprimento 

de Fundos no valor total de R$ ,,,,,,(.......................),o qual deverá observar a 

classificação orçamentária abaixo: 

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor  

    

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 

..........(....) dias, contados a partir da  emissão da Ordem Bancária e para prestação 

de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido para 

aplicação dos recursos.  

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 (nome do órgão/entidade), .............de.......................de 20..... 

.......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade) 

(nome do cargo) 
 

Obs: O prazo para aplicação do recurso pode ser de até 60 (sessenta) dias 

após a emissão da Ordem Bancária. 
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TERMOS 
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PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

TERMO DE POSSE PARA SERVIDOR EFETIVO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou Entidade) 

TERMO DE POSSE  

 

Aos ........ dias do mês de ............ de 20...., o .....................................(titular do 

órgão ou entidade), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 

Governamental nº.............de ........de......de 20......., publicado no Diário Oficial do 

Estado em ......de ......de 20..... EMPOSSA, nesta data o servidor 

........................................ portador do RG. nº .......nomeado pelo Decreto de 

............de..............20....,  publicado no Diário Oficial do Estado em .......de.....de 

20....., habilitado no Concurso Público  C-...., para exercer em caráter efetivo e em 

jornada de .......(....)   horas semanais o cargo de............................,  considerando  o 

disposto no Artigo 37 da Constituição Federal e os artigos 16 a 22 da Lei nº 5.810, 

de 24/01/1994, na oportunidade, o(a) servidor(a) apresentou os documentos 

exigidos por Lei e prestou o compromisso de cumprir fielmente com os deveres e 

atribuições do cargo das quais recebe cópia, além da declaração de próprio punho 

de que ...........(acumula licitamente ou não acumula) cargos. Para constar lavrou-se 

o presente Termo de Posse, que vai assinado pelo(a) ..........................(titular  do 

órgão ou entidade) e  pelo nomeado(a). ....................................................... 

(nome do órgão/entidade ...................de............................de 20..... 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 

............................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do servidor empossado)  
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

TERMO DE EXERCÍCIO  

 

 

TERMO DE EXERCÍCIO 

 

 

ATESTO, para fins de inclusão na Folha de Pagamento, que o Sr. 

.....................nomeado(a) por meio da Decreto nº .......de........./...../ 20...., publicado 

no Diário Oficial nº ........, de ......./............/de 20....., após empossado no cargo 

efetivo de ...................., entrou em exercício nesta data.  

 

(nome do órgão/entidade,  ..............de......................de 20..... 

 

....................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal do Órgão/Entidade)  

(nome do cargo) 
 

 

........................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do servidor) 
(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE 
CESSIONÁRIO 

 

 

TERMO DE OPÇÃO  

 

 

Eu.....................................................Id. Funcional n°.................... lotado(a) no(a) 

.......................................ocupante do cargo de  ............................................de acordo 

com ao artigo 4º, Parágrafo único, da Lei nº 7.197 de 09.12.2008, que dispõe sobre 

o AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO no âmbito do Poder Executivo Estadual, OPTO por 

receber o valor do Auxílio Alimentação do(a) ...................................(nome do órgão 

ou entidade), para a qual estou cedido .........(com ou sem) ônus para meu órgão de 

origem. 

 

Belém,  .........de........................de 20..... 

 

......................................................................................... 

(assinatura) 
(nome do servidor) 
(nome do cargo) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE DE 
ORIGEM  

 

 

TERMO DE OPÇÃO  

 

Eu.....................................................................Id. Funcional nº .........lotado no(a) 

...........................................ocupante do cargo de  ...................................................de 

acordo com ao artigo 4º - Parágrafo único - da Lei nº 7.197 de 09.12.2008, que 

dispõe sobre o AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

OPTO por receber o valor do Auxílio Alimentação do meu órgão de 

origem................................(nome do órgão/entidade) em virtude de estar cedido 

para............................... (nome do órgão ou entidade),.........(com ou sem) ônus para 

aquele órgão ou entidade. 

 

Belém,  .............de......................de 20..... 

 

 

........................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do servidor) 
(nome do cargo)  
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

TERMO DE OPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ÓRGÃO OU ENTIDADE 
ONDE EXERCE CARGO EM REGIME DE ACUMULAÇÃO  

 

 

TERMO DE OPÇÃO  

 

 

Eu...............................................................Id. Funcional nº ....................... lotado 

no(a) ..........................................ocupante do cargo de  ............................................., 

de acordo com o artigo 5º da Lei nº 7.197 de 09.12.2008, que dispõe sobre o 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO no âmbito do Poder Executivo Estadual, OPTO por 

receber o valor do Auxílio Alimentação do(a).................................................(nome do 

órgão ou entidade) em virtude de exercer cargo em regime de acumulação lícita de 

cargo. 

 

Belém, ..............de........................de 20..... 

 

 

................................................................................ 

(assinatura) 
(nome do servidor) 
(nome do cargo) 
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OUTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

APOSTILA DE ACUMULAÇÃO DE CARGO  

 

 

APOSTILA DE ACUMULAÇÃO DE CARGO 

 

 

O ............................ (Titular da Unidade de Pessoal), APOSTILA este 

Decreto para declarar que, nos termos do art. 163, da Lei nº 5.810, de 24/01/1994, e 

Processo nº ................ que o  servidor ......................exerce o cargo 

de........................desta Secretaria, em regime de acumulação com o cargo 

de...................da .............................................(nome do órgão ou entidade) 

 

(nome do órgão/entidade), .........de......................de 20..... 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

CADASTRO BÁSICO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - CBAT 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
 

CASDASTRO BASICO DO AUXILIO TRANSPORTE – CBAT 
 

(  ) 1- INCLUSÃO (  ) 2- ENCERRAMENTO ( ) 3- ALTERAÇÃO (  ) 4 - RECADASTRAMENTO 

 

ORGÃO: ID.FUNCIONAL: 

NOME: 

END. RESIDENCIAL: Nº: 

PERIMETRO: BAIRRO: 

 

 
DESLOCAMENTO DIARIO 

 
QT. SENTIDO RESIDÊNCIA/TRABALHO 

(Linha de ônibus) 
SENTIDO TRABALHO/RESIDÊNCIA 

(Linha de ônibus) 
   

   

   

   
 
---------------------------------        ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Local e Data                                             Assinatura do Servidor                         Assinatura do Cliente Imediato 

 

Notas: 

1. De açodo com o previsto na Lei 6.621 de 07.01.2004, que prevê o direito de recebimento do 
beneficio do Auxilio-Transporte, o servidor deverá informar ao setor competente seu 
endereço residencial e as linhas de ônibus mais adequadas ao deslocamento residência-
trabalho e vice-versa, devendo ser atualizados sempre que ocorrer alguma alteração, sob 
pena de suspensão do beneficio até o cumprimento dessa exigência. 

2. A declaração falsa ou o uso indevido do Auxilio-Transporte constitui falta grave possível de 
punição. 

 
Obs.: Anexar cópia do comprovante de residência (com nome do servidor) e copia do 
contracheque. 
 

 

LOCAL DE TRABALHO 

(Unidade administrativa) HORARIO ENDEREÇO DO TRABALHO 

(Inclusive perímetro) 
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PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRTIVO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO DE SERVIDOR 

TEMPORÁRIO 

 

CONTRATO Nº ......, DE .....DE ..........DE 20... 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO 

DETERMINADO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A.................... (nome 

do órgão/entidade) E..........................(Nome do 

servidor),SEGUNDO AS CONDIÇÕES E 

CLÁUSULAS SEGUINTES. 

 

O.............................., (ÓRGÃO OU ENTIDADE) pessoa jurídica de Direito 

Público, com sede à Av. ................................................................ nesta Capital, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................................., neste ato representado pelo(a) 

Titular do órgão ou entidade, 

Sr(a)...................................................................................., brasileiro(a), residente à 

............................................,  Bairro ................................., Portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................... e do CPF nº ......................................., doravante 

denominado simplesmente de CONTRATANTE e 

................................................................, brasileiro, ........................................., 

residente na .................................................................................., 

Bairro............................., CEP........................ , Município de 

........................................., Portador(a) da Carteira de Identidade nº ................... e do 

CPF nº ......................................, doravante denominado CONTRATADO(A) para os 

efeitos deste ato ajustam e acordam a Contratação de Serviços por prazo 

determinado, nos termos do Art. 36 da Constituição Estadual, regulamentado pela 
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Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, publicada 

no DOE nº 32.066, de 29 de dezembro de 2011, e o Decreto nº 755, de 11 de junho 

de 2013, publicado no DOE de 12 de junho de 2013, observadas as cláusulas e 

condições seguintes, que reciprocamente se outorgam e se obrigam : 

CLÁUSULA I – DO FUNDAMENTO LEGAL  

Observados os princípios constitucionais de Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência, a contratação fundamenta-se na carência de 

pessoal e na inexistência de concursados para execução dos serviços essenciais na 

área de .....................................................  do órgão ou entidade ....................., no 

município de ................................., tendo base legal no disposto no Parágrafo Único  

do Art. 1º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, regendo-se pelas 

demais disposições desta Lei e na Instrução Normativa nº 001, de 03 de setembro 

de 1992.  

CLÁUSULA II  – DA FUNÇÃO  

A contratação é feita para que o(a) CONTRATADO(A) exerça as funções 

inerente ao cargo efetivo de ......................................., com as mesmas atribuições e 

vedações que a este cargo são impostas pela legislação vigente.  

CLÁUSULA III – DO PRAZO 

 O prazo de vigência deste contrato é de 1 (um) ano, com termo inicial em  

........, de............de 20..e termo final em .......de.....................de 20..... 

CLÁUSULA IV – DA PRORROGAÇÃO 

 Este Contrato poderá ser prorrogado mediante termo Aditivo, desde que 

respeitado o prazo máximo de 1 (um) ano conforme Carta Maior. 

CLÁUSULA V – DE REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA  

Durante a vigência deste Contrato o (a) CONTRATADO(A) será remunerado 

mensalmente com  o mesmo valor estabelecido para o cargo de ....................... da 

tabela de vencimentos do órgão ou entidade (*17), devendo cumprir jornada de 

trabalho semanal de trinta (30) horas, na conformidade do disposto no Art. 63, da Lei 

nº 5810, de 24 de janeiro de 1994 – Regime Jurídico Único – RJU. 
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CLÁUSULA VI – DO REGIME JURÍDICO 

O Regime Jurídico do Servidor Temporário de que trata este Contrato é de 

natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se à 

relação laboral os direitos e deveres estatuídos aos Servidores Públicos Civis na Lei 

nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – Regime Jurídico Único – RJU, naquilo que for 

compatível com a transitoriedade da função.  

CLÁUSULA VII – DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 

Durante a vigência do Contrato o(a) CONTRATADO(A) está  vinculado ao 

Regime Geral da Previdência Social, para o qual contribuirá obrigatoriamente, nos 

termos do disposto no Art. 5º - Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 039, de 09 

de janeiro de 2002. 

CLAÚSULA VIII – DA AUTORIZAÇÃO 

Este Contrato é celebrado nos ternos da Autorização constante do Processo 

nº .....................  

CLÁUSULA IX – DO DISTRATO, DA RESCISÃO E DA ANULAÇÃO 

9.1. O Distrato acontecerá por solicitação do CONTRATADO(A), quando 

este manifestar por escrito essa intenção, com a antecedência mínima de trinta (30) 

dias ou por encerramento do prazo contratual;  

9.2.  A rescisão ocorrerá: 

a)  quando insubsistente os motivos que fundamentaram a 

contratação; 

b)  na hipótese de inadimplemento de cláusula ou condição 

contratual. 

9.3. A contratação feita em desacordo com a Lei Complementar nº 07/91 é 

nula de pleno direito. 

CLAUSUA X – DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO 

Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo 

de dez (10) dias, contados de seu Termo inicial e encaminhados ao Tribunal de 

Contas do Estado no prazo de trinta (30) dias, contados de seu início. 

CLAUSULA XI – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Os recursos financeiros necessários e suficientes à contratação constam da 

Lei Orçamentária Estadual, estando livres e não comprometidos nos seguintes 

elementos de despesas 13101 0412201254535319004. 

CLÁUSULA XII – DO FORO 

Será o foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, competente para dirimir 

as controvérsias que porventura sejam oriundas deste Contrato, pelo que as partes 

renunciam a qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou 

venham a ter. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em duas 

(02) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, 

para que sejam produzidos os efeitos legais  e pretendidos. 

Belém (Pa), ...............de.........................................de 20...... 

................................................................................................. 

Nome do titular do órgão/entidade  

 

............................................................................................. 

Contratado(a) 

Testemunhas: 

1ª .........................................................................................                

CPF........................................... 

Nome 

2ª .........................................................................................                

CPF........................................... 

Nome 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO 

 

*1 – Endereço do órgão/entidade;  

*2 – Nome do(a) titular do órgão/entidade;  

*3 – Endereço da residência do(a) titular do órgão/entidade;  

*4 – Bairro do endereço do(a) Secretário(a)   

*5 – Número da Carteira de Identidade do(a) titular do órgão/entidade;  

*6 – Número do CPF do(a) titular do órgão/entidade;  

*7 – Nome do(a) servidor(a) contratado(a) 

*8 – Estado civil do(a) servidor(a) contratado(a) 

*9 – Endereço do(a) servidor(a) contratado(a) 

*10 – Bairro do(a) servidor(a) contratado(a) 

*11 – Nº do CEP da residência do(a) servidor(a) contratado(a) 

*12 – Nome do município onde o(a)  servidor(a) reside 

*13 – Número da Carteira de Identidade do(a) servidor(a) contratado(a) 

*14 – Número do CPF do(a) servidor(a) contratado(a) 

*15 – Nome do projeto onde prestará o serviço 

*16 – Nome do município onde o(a)  servidor(a) prestará o serviço 

*17 – Nome do cargo que o(a)  servidor(a) contratado(a) irá exercer  

*18 – Data do início e fim do contrato temporário 

*19 – Número do processo que deu origem a contratação temporária.  
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

FORMULÁRIO DE PRÉ-INGRESSO DE SERVIDOR NO SIGIRH 

 

FORMULÁRIO DE PRÉ-INGRESSO DE SERVIDOR NO SIGIRH 

ID.FUNCIONAL  

CAMPO 1 
Nº CPF 

 

CAMPO 2 
NOME COMPLETO  

 

CAMPO 3 
CÓD. DO ÓRGÃO 

 

CAMPO 4 
TERMO DE NOMEAÇÃO 

 

CAMPO 5 
TERMO DE POSSE 

 

CAMPO 6 
DATA EXERCÍCIO 

 

CAMPO 7 
CÓD. CARGO 

 

CAMPO 8 
REF. SALARIAL 

 

CAMPO 9 
NOME DO CARGO 

 

CAMPO 10 
REGIME JURÍDICO 

 

CAMPO 11 
TIPO DE VÍNCULO 

 

CAMPO 12 
DOC. LEGAL/PUBLICAÇÃO 

 

CAMPO 13 
SERVIDOR DE OUTRA 

ESFERA 

 

CAMPO 14 OBSERVAÇÃO  
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INSTRUÇÃO DE PRENCHIMENTO  

 

ID.FUNCIONAL: Só preencher se o servidor tiver vínculo empregatício. 

CAMPO 1: Informe o número do CPF sem traço; 

CAMPO 2: Informe o nome completo do servidor sem cedilha ou acento; 

CAMPO 3: Informe o código do órgão em quatro dígito; 

CAMPO 4: Informe a data de nomeação no formato dd/mm/aaaa; 

CAMPO5: Informe a data de posse no formato dd/mm/aaaa; 

CAMPO 6: Informe a data do exercício no formato dd/mm/aaaa; 

CAMPO 7: Informe o Código do Cargo em 4 dígitos; 

CAMPO 8: Informe a referência salarial do cargo; 

CAMPO 9: Informe o nome do cargo, ex. Técnico em gestão Pública; 

CAMPO 10: Informe o Regime Jurídico, se estatutário, CLT, LC/07, Convênio de 

Assistência socioeducativo; 

CAMPO 11: Informe o vínculo, se a disposição, comissão, efetivo, contratado 

temporário, socioeducativo; 

CAMPO 12: informe o documento legal, dados da publicação relativos a autorização  

de ingresso; 

CAMPO 13: Informar se o servidor é cedido de outra esfera, se federal, estadual ou 

municipal; 

CAMPO14: Registrar outras informações complementares 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – UNIDADE REQUISITANTE 

DADOS DO BENEFICIÁRIO 

NOME DO BENEFICIÁRIO:  

ID. FUNCIONAL: CPF: 

CARGO/FUNÇÃO: 

LOTAÇÃO:  

ENDEREÇO: 

CEP: TELEFONE: EMAIL: 

DADOS DA VIAGEM 

OBJETIVO: 

 

ORIGEM DA VIAGEM: DESTINO DA VIAGEM: 

DATA DE PARTIDA:  

1. 

DATA DE RETORNO: 

1. 

2. 2. 

JUSTIFICATIVA NO CASO DE VIAGEM QUE INCLUA SÁBADO, DOMINGO OU 

FERIADO: 

 

DOMICÍLIO BANCÁRIO DO BENEFICIÁRIO 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

(  ) MARQUE COM UM X CASO O BENEFICIÁRIO NÃO POSSUA CONTA 

BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA 

 

______________________________ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Assinatura do Chefe Imediato 
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UNIDADE DE PESSOAL 

SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

SERVIDOR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE (  )  

COLABORADOR 

EVENTUAL (  ) 

SERVIDOR CEDIDO (  ) 

NO CASO CEDIDO:  (  ) COM ÔNUS   (  ) SEM ÔNUS (AS DIÁRIAS SERÃO 

PAGAS PELO ORGÃO DE ORIGEM) 

(  ) APTO A  RECEBER DIÁRIA 

(  ) NÃO APTO A RECEBER DIÁRIA  

(  )MOTIVO: DE FÉRIAS  

(  )  DE LICENÇA  

(  )  OUTROS (  )______________________ 

MEIO DE TRANSPORTE 

AÉREO (  ) FLUVIAL (  ) RODOVIÁRIO (  ) VEÍCULO OFICIAL (   ) OUTROS (  ) 

BASE DE CÁLCULO 

PERÍODO DA VIAGEM 1: QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 

PERÍODO DA VIAGEM 2: QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 

VALOR UNITÁRIO DE ACORDO COM O 

DESTINO 1: R$___________ 

VALOR TOTAL 

R$______________________ 

VALOR UNITÁRIO DE ACORDO COM O 

DESTINO 2: R$___________ 

VALOR TOTAL 

R$______________________ 

ATO CONCESSIVO DA(S) DIÁRIA(S) 

PORTARIA Nº: DOE Nº ..............................DE .../...../..... 

 

______________________________ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Assinatura do servidor responsável pela 

informação 

 

 

OBS: O modelo poderá ser adaptado em cada órgão ou entidade. 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE VIAGEM  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

(Nome do Órgão ou entidade) 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

DADOS DO FAVORECIDO 

NOME DO FAVORECIDO:  

ID. FUNCIONAL: CPF: 

CARGO/FUNÇÃO: 

LOTAÇÃO:  

INFORMAÇÕES DA VIAGEM 

ORIGEM DA VIAGEM: DESTINO DA VIAGEM: 

  

DATA PARTIDA: DATA RETORNO: Nº DE DIÁRIAS: 

OBJETIVO:  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

OSERVAÇÃO:  

 

 

PORTARIA Nº:______ DATA: ____/_____/____ OB Nº: _____________ 

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

(  ) AÉREO (  ) FLUVIAL (  ) TERRESTRE ( ) RODO/FLUVIAL 

( ) VEÍCULO OFICIAL  -  PLACA DO VEÍCULO____________________________ 
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ANEXOS 

(  ) CÓPIA DO BILHETE DA 

PASSAGEM OU DO 

CARTÃO DE EMBARQUE  

(  ) CÓPIA DE 

DIPLOMAS/ 

CERTIFICADOS  

OUTROS:________________

_________ 

 

Local e data: 

______________________________ 

 

______________________________ 

Assinatura do Favorecido 

 

Local e data: 

______________________________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Chefe Imediato 

 

OBS: O modelo poderá ser adaptado em cada órgão ou entidade. 



203 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

HISTÓRICO FUNCIONAL E FINANCEIRO 

 

HISTÓRICO FUNCIONAL E FINANCEIRO 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

NOME DO SERVIDOR: ID.FUNCIONAL 

CARGO EFETIVO/FUNÇÃO: - NÍVEL, SIMBOLO, PADRÃO – CÓDIGO DE REFERÊNCIA 

PERÍODO(S) CONFERIDO(S) NESTE HISTÓRICO  
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HISTÓRICO FUNCIONAL 

 

CARGO(S) COMISSIONADO(S) E/OU FUNÇÃO(ÕES) DE CONFIANÇA 

DENOMINAÇÃO 

DATA TEMPO DE EXERCÍCIO 

NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO 
EXONERAÇÃO/

DISPENSA 
ANO(S) DIA(S) 

     

ANO 

TEMPO 

BRUTO 

(DIAS) 

FALTAS FÉRIAS 

LICENÇAS 

PENALIDADES 
SOMA DAS 

REDUÇÕES 

TEMPO 

LÍQUIDO 

(DIAS) 

TRATAMENTO 

SAÚDE 

DOENÇA 

PESSOA 

FAMÍLIA 

INTERESSE 

PARTICULAR 
REPOUSO ESPECIAL 
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TEMPO DE SERVIÇO GERAL (DIAS) 

 

TEMPO LÍQUIDO LICENÇA ESPECIAL 

NÃO GOZADAS 

FÉRIAS NÃO 

GOZADAS 
TOTAL GERAL 

ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL PREV. SOCIAL 

       

Certifico em face do apurado que no(s) período(s) neste histórico, o interessado conta com _____ dias de serviço, ou seja, ____ anos, 

_____ meses e _____ dias, correspondente a _____ anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em, 
 
 

Responsável p/ Informação 
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HISTÓRICO FINANCEIRO 

 

REMUNERAÇÃO ATUAL 

VENCIMENTO 

ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO 
GRATIFICAÇÕES 

% VALOR FG-4 GTI ABONO OUTROS TOTAL 

        

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

Em, ___ / ___ / ____ 
 
 

Gerente de Pessoal 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS  DE GESTÃO DE PESSOAS 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE SERVIDOR À PERÍCIA MÉDICA 

 

Ofício nº..../....../sigla da unidade                                    Belém,.... de ..... de 20... 

 

Senhor (a) 

........................................................... (Nome do Diretor da DSO/SEAD) 

Diretor de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor – DSO/SEAD 

Trav. do Chaco nº 2350 

CEP: 66093-542 

Belém – PA 

Nesta 

 

Senhor Diretor, 

 

Encaminhamos, o servidor ............................................, Id. Funcional nº 

..................., lotado(a) neste(a) .............................................., (nome do órgão ou 

entidade), ocupante do cargo de ..................................................para as providências 

que se fizerem necessárias à realização do exame médico-pericial, com vistas à 

concessão de Licença para Tratamento de Saúde, conforme atestado médico anexo. 

 

Atenciosamente, 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 
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Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração  

PRÁTICAS GERENCIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA DO SERVIDOR Á 
PERÍCIA MÉDICA  

 

Ofício nº...../...../sigla da unidade                                    Belém, ....de....... de 20.... 

 

Senhor (a) 

........................................................... (Nome do Diretor da DSO/SEAD) 

Diretor (a) de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor – DSO/SEAD 

Trav. do Chaco nº 2350 

CEP: 66093-542 

Belém – PA 

Nesta 

 

Senhor Diretor, 

 

Encaminhamos o senhor .........................................., na qualidade de 

............................... (grau de parentesco) do(a)  servidor(a) ......................................., 

Id. Funcional nº ............................., lotado(a) neste(a) .............................................. 

(nome do órgão ou entidade), ocupante do cargo de .................................................., 

para as providências que se fizerem necessárias à realização do exame médico-

pericial, com vistas à concessão de licença para acompanhar pessoa da família, 

conforme atestado médico  (ou laudo médico) anexo. 

Atenciosamente, 

 

.................................................................................................. 

(assinatura) 
(nome do titular da Unidade de Pessoal)  

(nome do cargo) 


