
Tema 18: Afastamentos

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Certidão de tempo de serviço 

b)  Cópia do último contracheque

c)  Ata de Eleição dos Dirigentes do Sindicato/Conselho de Classe

d)  Estatuto Social do Sindicato ou Regimento Interno do Conselho de Classe

e)  Comprovação de registro junto ao MTE (exigência feita pela Portaria nº 186/2008-MTE) – para Sindicatos

f)   Cópia da legislação que cria o Conselho – para Conselhos

30 - AFASTAMENTO SINDICAL 
I- O afastamento do servidor público, para exercício de mandato sindical na qualidade de membro da 
Diretoria, nos termos do art. 278, da Constituição do Estado, será deferido, ainda que o sindicato não 
seja representativo exclusivamente de categorias de servidores públicos. 
II- A Portaria concessiva de licença para  exercício de mandato sindical retroagirá  ao primeiro dia útil 
subsequente à lavratura da Ata de Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Sindicato. 
III- O afastamento anterior ao exame do pedido de licença sindical será de responsabilidade do servidor 
e, em caso de indeferimento do pleito, as ausências ao serviço serão computadas como faltas para 
todos os efeitos legais. 
Verbete alterado na 121ª Reunião Ordinária em apreciação do processo de nº 015.000.13275/2013-0

43 - AFASTAMENTO PARA CURSO. 
I- A critério da Administração, o servidor que requerer poderá ser afastado das atividades para 
realizar cursos ou eventos previstos no art. 26, III, alíneas “A, B e C”, da LC nº 16/1994, relacionado 
com as atribuições do cargo, ofertado por instituição reconhecida. 
II- O afastamento do servidor só poderá ocorrer a partir da publicação da portaria, quando o curso já 
estiver em andamento, ou na data fixada quando o curso tiver seu início posterior à publicação do 
ato. 
III- O afastamento fica condicionado à assinatura de termo de compromisso, no qual o servidor se 
obriga a permanecer no cargo pelo tempo de duração do afastamento, sob pena de ressarcimento 
dos valores mensais recebidos correspondentes ao período não cumprido.

IV – O afastamento para curso se dará sem prejuízo dos vencimentos e vantagens incorporadas, 
excluídas as vantagens de natureza propter laborem.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00941/2011-6, Parecer Normativo nº 007/2009, 
Ata da 103ª R.O. de 03.10.2012, com alteração feita na 144ª R.O de 09.03.16 e alterado em apreciação 
do processo de nº 018.000.16620/2015-1 para inclusão do inciso IV, Ata da 147ª R.O. De 08.06.16.
V – O tempo em que o servidor público da carreira do magistério esteve em gozo de afastamento 
para curso não pode ser computado para fins de implementação dos requisitos da aposentadoria 
especial do magistério, prevista no art. 40, § 5º, da CF/88;
VI – O tempo de percepção indevida da gratificação por regência de classe por erro da administração 
pública não pode ser utilizado para fins de preenchimento dos requisitos da incorporação da vantagem 
aos proventos do servidor público da carreira do magistério, previstos no art. 36, § 4º, da LCE Nº 
61/2001.
Verbete alterado para inclusão dos incisos V e VI em apreciação do processo de n° 
010.000.00073/2019-7, Parecer Parecer Normativo nº 01/2019-PEVA (Parecer nº 4794/2019). Ata da 
184 R.O. De 14.01.2020.
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V – O tempo em que o servidor público da carreira do magistério esteve em gozo de afastamento 
para curso não pode ser computado para fins de implementação dos requisitos da aposentadoria 
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INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Termo de compromisso assinado pelo requerente

b)  Cronograma do curso (duração do curso)

c)  Declaração da instituição indicando que o requerente está matriculado no curso 

d)  Certidão de tempo de serviço

e)  Nada a opor do titular da pasta

f)     Declaração da comissão de inquérito administrativo disciplinar sobre a existência ou não de processo administrativo

g)   Declaração da Secretaria de origem de que existe servidor apto a fazer a substituição do servidor afastado
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54 - AFASTAMENTO DE SERVIDOR CIVIL E MILITAR EM VIRTUDE DE PRISÃO CIVIL, FLAGRANTE, 
PROVISÓRIA E DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 
I- O servidor público civil e militar preso em decorrência de prisão civil ou penal provisória tem seu 
vínculo funcional preservado, garantindo-se aos seus dependentes o benefício do auxílio-reclusão, 
nas hipóteses previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 
II- O servidor público civil terá os seus vencimentos suspensos na data do início de cumprimento da 
medida restritiva de liberdade e, se absolvido no âmbito criminal e justificada a inadimplência na 
esfera civil por provimento judicial irrecorrível, faz jus a remuneração do período em que esteve 
preso, descontado eventual auxílio-reclusão percebido pelos dependentes. 
III- A remuneração do servidor público militar preso será reduzida em 50% quando se tratar de prisão 
civil ou penal provisória em virtude de imputação de crime sem relação com o exercício das 
atribuições próprias do cargo militar, mantendo-se integral ou sem qualquer redução nos demais 
casos. 
IV- O servidor civil e militar que tiverem a remuneração suspensa total ou parcialmente, respectiva-
mente, fazem jus a remuneração integral sempre que reconhecida pelo Poder Judiciário a ilegali-
dade da prisão civil ou penal, após procedimento administrativo específico, submetido ao crivo 
V - A prisão decorrente de ordem judicial condenatória definitiva impede o gozo e interrompe o 
período aquisitivo das férias, licença prêmio e especial, respectivamente, assim como para aquisição 
de adicionais por tempo de serviço. 
Verbete alterado em apreciação do processo de nº 010.000.00170/2019-6, Parecer Normativo nº 6146/2019 
que atualizou o PN nº 2185/2019. Ata da 181ª R.E. de 04.06.2020
VI- A suspensão do vencimento do servidor civil e militar em virtude de prisão penal definitiva não se 
aplica aos condenados à pena privativa de liberdade cujo cumprimento seja em regime semiaberto 
ou aberto, em não havendo afastamento do serviço. VII- Não se aplicam ao servidor civil e militar 
inativo as normas referentes à suspensão do pagamento da remuneração em virtude de prisão  
penal provisória ou civil.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 015.000.12822/2013-3, Parecer Normativo nº 010/2009, 
Ata da 109ª R.E. De 31.10.2013; 
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