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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente à concessão de 
licença gala, luto e paternidade para os servidores deste município. 
     

 

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

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – art. 67 parágrafo II, III, IX – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 
Lei 2172/1999 – art. 64 – Estatuto do Servidores do Magistério deste Município 
Lei Orgânica do Município da Serra 
Art. 473 parágrafo II da CLT 
Orientação Normativa 001/2012 
 
4. Conceitos: 
Afastamento das atividades laborais, com base na Legislação pertinente ao vínculo, pelo falecimento de parentes 
consanguíneos ou afins a 2º grau, casamento e nascimento. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a SEAD/DRH/DCDV controlar, registrar, revisar e acompanhar a execução da presente norma. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Servidor 
6.1.1 – Solicita ao protocolo geral através de requerimento licença luto, gala e paternidade, devendo                        
anexar cópia da certidão correspondente. Nos casos de licença luto deverá o requerente informar o grau de parentesco 
com o falecido. 
6.1.2 – Encaminha o processo ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo 
6.2.2 – Anexa a ficha cadastral, analisa a documentação, verifica o grau de parentesco, observa o vínculo e cargo do 
servidor, concede o afastamento conforme a legislação em vigor 
6.2.3 – Registra em ficha cadastral o período da licença solicitada 
6.2.4 – Encaminha ao arquivo 5 

 



                                                                                                                                    
 

 
 

6.3 – Arquivo 5 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – Anexa o processo a pasta funcional e arquiva por ordem de matricula.    
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de concessão de licença gala, registra também o nome do Cônjuge, altera o estado civil, e para os 
casos que o nome do servidor sofreu alteração, também será atualizado na ficha cadastral. 
7.2 – Nos casos de licença luto, registra-se o nº da certidão, livro, fls. a data do falecimento quando tratar-se de 
falecimento de mãe, pai, filho e cônjuge, sendo que este altera também o estado civil (viúvo(a)). 
7.3 – Nos casos de licença paternidade, registra-se em ficha cadastral “beneficiário” o nome do filho, com a respectiva 
data de nascimento, bem como informações de salário família e para dedução de imposto de renda, deverá o servidor 
preencher formulário próprio junto ao DCDV para dedução de imposto de renda. 
7.4 – Nos casos dessas licenças conflitar com férias, licença médica e pessoa da família, prevalecerá o afastamento que 
iniciou primeiro. 
7.5 – O documento hábil para deferimento da solicitação, será a copia da certidão de óbito, casamento, e     nascimento.       
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