
19- LICENÇA-GESTANTE
As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo 
em comissão, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00844/2012-5, Ata da 88ª 
R.E. De 18.07.2012.

22 - LICENÇA POR ADOÇÃO
I - A servidora pública faz jus à licença de 180 dias, sem prejuízo da remuneração, nas 
hipóteses de adoção ou de guarda judicial de criança com até 12 anos incompletos, 
conforme conceito do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069/90), nos termos dos artigos 112-B da Lei 2.148/77 e artigo 106 da Lei Complementar 
16/94;
II – A licença prevista no inciso anterior será aplicada aos requerimentos protocolados 
a partir de 15 de janeiro de 2015, à luz da Lei Complementar nº 254/2015.
(Verbete alterado em apreciação ao processo 05/2020-APN-PGE - Protocolo 
010.000.00047/2020-8 na 190ª RO de 13.08.2020, Parecer nº 3408/2020-PEVA, atualização 
dos Pareceres Normativos nº 06/2009, nº 02/2011 e nº 40/2015).

25 - SERVIDORES DAS CARREIRAS DA SEGURANÇA – INDENIZAÇÃO DE 
LICENÇA-PRÊMIO – POSSIBILIDADE 
I - Os servidores públicos integrantes das carreiras da segurança, nos termos do art. 
45, § 2º da Lei Complementar 72/2002, poderão ter até 50% da licença-prêmio a que 
fizerem jus indenizada, desde que desistam do gozo das mesmas, na referida proporção.
 

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Último contracheque do servidor(a)

b)  Certidão de tempo de serviço

c)  Certidão de nascimento do adotado

d)  Termo de Guarda ou Sentença Judicial de Adoção
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II - Sobre o valor indenizado não incide contribuição previdenciária nem imposto de 
renda.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00927/2011-6, Parecer 
Normativo nº 003/2008, Ata da 90ª R.E. de 22.08.2012.

26 - LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR – ASSUNÇÃO DE NOVO 
CARGO PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO. 
I - A concessão de licença não remunerada para o trato de interesses particulares, com 
vistas à assunção de novo cargo público, no qual o servidor será submetido a novo 
estágio probatório, não configura acúmulo ilegal de cargos. 
II - É possível a averbação, no serviço público estadual, de tempo de contribuição 
vinculado a regime previdenciário diverso, em interregno referente ao gozo de licença 
para trato de interesse particular, com exceção do segurado facultativo vinculado ao 
RGPS que, em virtude da vedação contida no art. 201, § 5º da CF/88, somente pode 
averbar o referido período anteriormente à vigência da Lei Complementar 113/2005.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00952/2011-4, Parecer 
Normativo nº 008/2010 Ata da 90ª R.E. De 22.08.2012.

 32 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE MILITAR EM ATIVIDADE. 
I – É vedada a conversão da licença especial dos servidores militares da ativa em 
pecúnia, ressalvada a possibilidade de indenização dos decênios integralizados e,  

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Último contracheque do servidor(a)

b)  Certidão de tempo de serviço

c)  Declaração de desistência do gozo da licença-prêmio

d)  Portaria de concessão da Licença-prêmio

e)  Planilha com valor a ser indenizado (SSP)
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INSTRUÇÃO PARA MILITARES E BOMBEIROS ATIVOS:
Documentos Necessários:

a)  Certidão de tempo de serviço

b)  Declaração de desistência do gozo da licença especial e opção pela indenização            
de até metade, 50% (cinquenta por cento), do interregno

c)  Declaração de viabilidade financeira e orçamentária

d)  Declaração informando o posto ou graduação ocupada pelo militar quando da 
aquisição do direito à licença especial

e)   Planilha informando todos os períodos aquisitivos da LE (1º, 2º e 3º decênio) e a 
cópia da publicação em Boletim interno do gozo e/ou pagamento do abono pecuniário 
respectivo referente a cada decênio

portanto, adquiridos até a vigência da Lei Complementar nº 278/2016, e do decênio 
cuja aquisição esteja em curso em 1° de abril de 2018, em conformidade com o disposto 
no artigo 8º e artigo 14 da Lei Complementar nº 278/2016.
II- Somente se considera adquirido o direito à conversão em pecúnia do período de 
licença especial quando presentes, cumuladamente, quatro pressupostos, a saber: a) 
integralização dos decênios até 31/03/2018 e/ou integralização do decênio em curso 
ao tempo da vigência da LC nº 278/2016; b) declaração formal de desistência de seu 
gozo pelo servidor e requerimento de sua conversão em pecúnia; c) juízo positivo de 
conveniência e oportunidade do Comandante da Polícia Militar ou do Corpo de 
Bombeiros Militar; d) autorização financeira e orçamentária expressa do Chefe do 
Poder Executivo.
III - As condições e critérios de cálculo do valor do abono observa sempre o posto ou 
graduação do momento da aquisição do direito e o valor do subsídio vigente à data do 
requerimento, compreendendo 50% (cinquenta por cento) do período da Licença-especial, 
calculado o abono no percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do 
subsídio vigente ao tempo do requerimento de desistência do gozo.
IV - O tempo de serviço averbado não poderá ser computado para integralização do 
aquisitivo, ainda que se trate de tempo prestado às Forças Armadas e/ou Auxiliares.
(Verbete alterado em apreciação aos processos nº 010.000.00050/2020-1, Ata da 188ª 
R.E. De 26.11.2020).
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INSTRUÇÃO PARA MILITARES E BOMBEIROS INATIVOS:
Documentos Necessários:

Tema 11: Licença

INSTRUÇÃO PARA MILITARES E BOMBEIROS FALECIDOS:
Documentos Necessários:

a)  Certidão de tempo de serviço

b)  Cópia do RG do servidor falecido

c)  Declaração de viabilidade financeira e orçamentária

d)  Declaração informando o posto ou graduação ocupada pelo militar quando da 
aquisição do direito à licença especial

e)  Certidão informando todos os períodos aquisitivos da LE (1º, 2º e 3º decênio) e a 
cópia da publicação em Boletim interno do gozo e/ou pagamento do abono pecuniário 
respectivo referente a cada decênio

f)   Declaração de inexistência de debito e processo administrativo disciplinar 

g)   Certidão de Óbito

h)   Certidão de Casamento do (a) requerente

i)   Declaração do Sergipe Previdência, onde constem os dependentes habilitados à 
pensão

j)   Certidão de Nascimento dos dependentes 

a)  Certidão de tempo de serviço

b)  Documento que explicite o motivo da inativação

c)  Declaração de viabilidade financeira e orçamentária

d)  Declaração informando o posto ou graduação ocupada pelo militar quando da 
aquisição do direito à licença especial
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e)  Certidão informando todos os períodos aquisitivos da LE (1º, 2º e 3º decênio) e a 
cópia da publicação em Boletim interno do gozo e/ou pagamento do abono pecuniário 
respectivo referente a cada decênio

f)   Portaria da Inativação

g)  Declaração do setor de pagamentos, atestando até que mês foi efetuado o   
depósito dos vencimentos do militar

h)  Ficha financeira emitida pelo Sergipe Previdência referente ao ano da Inativação

i)   Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado.

42 - LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES.
I- A licença para trato de interesses particulares, sem vencimentos, poderá ser concedida 
aos servidores estáveis com a duração de até cinco anos, após juízo de conveniência e 
oportunidade pela autoridade competente, podendo ser prorrogada a critério da 
Administração, por uma única vez, desde que os períodos somados não ultrapassem 
5 (cinco) anos, ou renovada, uma única vez e por qualquer período, respeitado o prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 84 a 102 da Lei Complementar nº 
16/1994.
Verbete alterado para modificação do inciso I em apreciação do processo de n° 
018.000.02741/2019-1. Ata da 184 R.O. De 14.01.2020
II- A licença para trato de interesses particulares implicará a desinvestidura do cargo 
em comissão, da função de confiança ou da função gratificada, e não será concedida 
ao servidor que possuir débito com a Fazenda Pública Estadual, acumular ilegalmente 
cargos públicos ou responder a processo administrativo disciplinar, inquérito adminis-
trativo ou processo judicial por crime contra a Administração Pública. 
III- A renovação da licença para trato de interesses particulares deve atender a todos 
os requisitos exigidos para a concessão da referida licença, além do cumprimento do 
período de dois anos ininterruptos no exercício do cargo. 
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INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Último contracheque do servidor (a)

b)  Certidão de tempo de serviço

c)  Informação, pelo servidor, do período que pretende ficar afastado, devendo ser 
orientado a solicitar pelo prazo de 5 anos, caso não saiba por quanto tempo ficará fora

d)  Portaria publicada no Diário Oficial, em caso de solicitação de prorrogação da licença

e)   Declaração de que o servidor não tem débito com a Fazenda Pública ou com o 
Sergipe previdência

f)   Declaração que o servidor não está respondendo a nenhum processo administrativo 
disciplinar ou judicial (SEAD)

g) Declaração de concordância do superior hierárquico e do respectivo Secretário de Estado

h) Declaração da Secretaria de origem de que existe servidor apto a fazer a substituição do 
servidor afastado

i)  Termo de Ciência (original)

IV- Somente após a publicação da portaria de concessão poderá o servidor se afastar 
da licença para trato de interesses particulares, sob pena de responder a processo 
administrativo disciplinar.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00939/2011-9, Parecer 
Normativo nº 005/2009, Ata da 103ª R.O. de 03.10.2012.
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61 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA 
Fazem jus à conversão em pecúnia de até 50% (cinquenta por cento) da licença 
prêmio, por expressa previsão legal, os integrantes das carreiras da Polícia Civil, da 
Perícia Criminalística e da Segurança Penitenciária, vedado o correspondente pagamento 
aos demais servidores civis estaduais, inclusive os do Magistério Público. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 018.000.01387/2014-9, Ata da 140ª 
R.O. De 11.11.2015.

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Último contracheque do servidor (a)

b)  Certidão de tempo de serviço

c)  Declaração de desistência do gozo da licença-prêmio

d)  Portaria de concessão da Licença-prêmio
     
e)  Planilha com valor a ser indenizado
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