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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício aos servidores estatutários da Prefeitura Municipal       
da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Estatuto dos Servidores do Município da Serra – Lei 2360/2001 – Art. 153 e seus parágrafos 

 

4. Conceitos: 
O adicional de assiduidade corresponde a 10%(dez por cento) do valor da remuneração e será devido ao servidor a 
cada dez anos de trabalho. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, a análise quanto às concessões de licenças médicas e/ou pessoa da família, licença sem 
vencimentos, para a concessão do beneficio, mediante informações da divisão de pagamento quanto a possíveis faltas.  
    Interrompem a contagem de serviço para efeito do cômputo do decênio os seguintes afastamentos: 
    I – licença para trato de interesses particulares 
    II – licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro 
    III – licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, até 100(cem) dias, ininterruptos ou não, 
durante o decênio. 
    IV – faltas injustificadas 
     V – suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo administrativo 
     VI – prisão decorrente de sentença judicial transitada em julgado. 



                                                                                                                                    
 

   Nos casos que a licença médica e/ou pessoa da família ultrapassar 100(cem) dias, o benefício será indeferido, 
registrado em ficha cadastral e enviado a secretaria de origem para ciência ao servidor – Lei 2360/2001 – Art. 153 
parágrafo 3º. 
   Nos casos de licença para tratamento de interesses particulares e deslocamento do cônjuge ou companheiro, o 
período de concessão  será apurado 10(dez) anos após o seu retorno. 
   Nos casos de faltas não abonadas no período aquisitivo, retarda a concessão na proporção de 60(sessenta) dias por 
falta( parágrafo 1º - art. 153) 

  Caso a concessão seja deferida em data futura o processo será encaminhado a secretaria de origem para ciência ao 
requerente do beneficio a ser concedido, e que deverá solicitar ao DCDV em tempo hábil seu desarquivamento para 
emissão de Portaria de concessão. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, Protocolo Geral 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo,  analisa e encaminha a divisão de pagamento ou a secretaria de origem no caso 
de indeferimento. 
6.3 – Divisão de Pagamento 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – Informa sobre possíveis faltas 
6.3.3 – Encaminha a divisão de cadastro direitos e vantagens 
6.4 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.4.1 – Recebe o processo 
6.4.2 – Analisa as informações, caso deferido registra o ato de concessão  
6.4.3 – Assinatura do diretor no ato de concessão 
6.4.4 – Anexa o ato de concessão do processo de solicitação 
6.4.5 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha 
6.4.6 – Nos casos de indeferimento, registra o indeferimento na ficha cadastral encaminha o processo a 
secretaria de origem para ciência ao servidor 
6.5 – Divisão de Pagamento 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Registra o ato de concessão e gera o percentual na folha de pagamento 
6.5.3 – Encaminha ao Arquivo 5 para anexar na pasta funcional do servidor 
6.6 – Arquivo 5 
6.6.1 – Recebe o processo 
6.6.2 – Anexa a pasta funcional 
6.7 – Secretaria de Origem 
6.7.1 – Recebe o processo e dar ciência ao servidor 
6.7.2 – Servidor dar ciência no processo 
6.7.3 – Encaminha o processo ao DCDV para arquivar na pasta funcional. 
6.8 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.8.1 – Recebe o processo 
6.8.2 – Encaminha ao Arquivo 5 para anexar na pasta funcional do servidor 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de indeferimento por licença médicas superior a 100(cem) dias, em que o servidor apresenta 
questionamento, analisamos os autos com base em parecer da PROGER exarado em processo de mesmo teor, onde 
concedeu com base no sobrestamento; 
7.2 – Também encaminhamos ao subsecretário de RH para análise da PROGER quanto ao questionamento; 
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