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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, refere à concessão de 
licença maternidade para a servidora mãe adotiva. 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal – Art. 6º e 7º - inciso XVIII, artigo 203 – inciso I e artigo 226 
Lei Orgânica do Município da Serra – Art. 39. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, art. 35, 41 e 46. 
Lei de Introdução ao Código Civil – Art. 5º 
 
4. Conceitos: 
Termo de Guarda – guarda concedida definitivamente à mãe adotante. 
Guarda Provisória – guarda concedida à mãe adotante, provisoriamente, podendo ser renovada conforme prazo 
estipulado pela autoridade judiciária, observadas as peculiaridades do caso. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos e ao DCDV controlar, acompanhar, registrar e revisar a execução da 
presente Norma de Procedimento. 

 



  

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos do Termo de guarda for provisória, deverá a licença ser concedida até o prazo estipulado para que o 
interessado apresente a guarda definitiva. 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Requerente 
6.1.2 – Solicita a licença maternidade retirando o requerimento no protocolo geral. 
6.1.3 – Anexa, ao requerimento, cópias autenticadas em cartório, dos documentos “Termo de Guarda” ou “Guarda 
Provisória”, bem como Comprovante de Requerimento de Adoção. 

 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe requerimento e cópia dos documentos; 
6.2.2 – Confere a documentação; 
6.2.3 – Se estiver incompleta, solicita à servidora que faça a devida complementação; 
6.2.4 – Se estiver completa, formaliza o processo e encaminha a Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.3.1 – Recebe o processo, verifica e informa situação funcional e emite ficha cadastral da servidora, anexa ao processo 
encaminhado-o ao subsecretário de RH para autorizar o envio do processo a PROGER. 

 
6.4 – Subsecretário de RH recebe o processo.  
6.4.1 – Encaminha o processo a PROGER. 

 
6.5 – PROGER 
6.5.1 – Recebe o processo, emite parecer deferindo ou indeferindo a solicitação; 
6.5.2 – Encaminha ao SEAD/DAA. 

 
6.6 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.6.1 - SEAD/DAA recebe o processo e encaminha a SEAD/DRH/DCDV 

 
6.7 – Divisão de Cadastro de Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.7.1 – Encaminha ao o processo ao DRH/DCDV se deferido ou para a Secretaria de Origem se indeferido 
6.7.2 – DRH/DCDV recebe o processo, se deferido, registra em Ficha Cadastral e encaminha para o ARQ 5 (6.8). 
6.7.3 – DRH/DCDV recebe o processo, se indeferido, encaminha para Secretaria de Origem para dar ciência ao servidor 
quanto a complementação da documentação exigida pela PROGER e devolve o processo quando complementado ao 
SEAD/DAA (6.9). Nos casos de indeferimento definitivo pela PROGER, o processo deverá ser arquivado em caixa box 
da própria Secretaria de Origem (6.13). 

 
6.8 – ARQ 5 recebe o processo 
6.8.1 – Anexa o processo a pasta funcional e arquiva 

 
6.9 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.9.1 – Recebe o processo com a complementação da documentação e encaminha ao Sub de RH. 

 
6.10 – SEAD/SubRH 
6.10.1 – Recebe o processo e encaminha a PROGER para análise e parecer 

 
6.11 – PROGER 
6.11.1 – Recebe o processo, analisa e emite o parecer jurídico. Se deferido encaminha ao SEAD/DCDV ou se indeferido 
encaminha a SEAD/DAA. 

 
6.12 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.12.1 – Recebe o processo com o indeferimento e encaminha a Secretaria de Origem para dar ciência ao servidor. 

 
6.13 – Secretaria de Origem 
6.13.1 – Recebe o processo para dar ciência ao servidor quanto ao indeferimento e arquiva em caixa box própria. 
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