




 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Colegas,

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio da Secretaria 

de Gestão de Pessoas, com o objetivo de orientar e facilitar o 

entendimento de assuntos relacionados à área de pessoal, promoveu a 

revisão e atualiza

mudanças que hodiernamente ocorrem para melhor servir as atividades 

desenvolvidas por esta Corte. 

O Tribunal, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas, 

reafirma o compromisso de proporcionar aos servi

e modernização das rotinas funcionais.

para dirimir as dúvidas e, também, estabelecer um mecanismo 

facilitador dos procedimentos administrativos. 
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desenvolvidas por esta Corte. 

O Tribunal, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas, 

reafirma o compromisso de proporcionar aos servi

e modernização das rotinas funcionais.

Espera-se que este Manual sirva como instrumento de consulta 

para dirimir as dúvidas e, também, estabelecer um mecanismo 

facilitador dos procedimentos administrativos. 
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APRE

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio da Secretaria 

de Gestão de Pessoas, com o objetivo de orientar e facilitar o 

entendimento de assuntos relacionados à área de pessoal, promoveu a 

ção do Manual do Servidor, mantendo
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1. Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

contar da data da pos

em efetivo exercício.

 

2. Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), 

 

3. Qual o prazo de validade dos exames?

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia.

 

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (art. 13, § 1

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

 

1. Qual a duração do Estágio Probatório?

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

 

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

contar da data da pos

em efetivo exercício.

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), 

Qual o prazo de validade dos exames?

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia.

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (art. 13, § 1

Setor responsável pelo processo:

Qual a duração do Estágio Probatório?

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

contar da data da posse, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

em efetivo exercício. 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), 

Qual o prazo de validade dos exames?

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia.

Fundamento Legal: 

dezembro de 2001 (art. 13, § 1

Setor responsável pelo processo:

Qual a duração do Estágio Probatório?

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), 

Qual o prazo de validade dos exames?

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia.

Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 13, § 1º

Setor responsável pelo processo:

Qual a duração do Estágio Probatório?

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), 

Qual o prazo de validade dos exames?

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia.

Lei Complementar Estadual n

º e art. 15, §1

Setor responsável pelo processo: SU

ESTÁGIO PROBATÓRIO

Qual a duração do Estágio Probatório?

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

no sítio deste Tribunal (www.tjrr.jus.br), link “Concursos

Qual o prazo de validade dos exames? 

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

realizados até 30 (trinta) dias antes da perícia. 

Lei Complementar Estadual n

e art. 15, §1º). 

SUBAP 

ESTÁGIO PROBATÓRIO

Qual a duração do Estágio Probatório? 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

ADMISSÃO

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra

Concursos

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

Lei Complementar Estadual nº 

ESTÁGIO PROBATÓRIO

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

ADMISSÃO

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício?

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse?

A relação de exames e documentos necessários encontra-se disponível 

Concursos”. 

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

053, de 31 de 

ESTÁGIO PROBATÓRIO

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.

ADMISSÃO 
 

Quanto tempo após a nomeação para cargo de provimento 

efetivo o candidato deve tomar posse e entrar em exercício? 

A posse deve acontecer até 30 dias após a publicação da nomeação. A 

se, o servidor possui 15 (quinze) dias para entrar 

Quais os exames e documentos necessários para a posse? 

se disponível 

A Junta Médica Oficial do Estado aceita exames que tenham sido 

, de 31 de 

  

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos. 
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2. Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

(CAD), que emit

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Presidência para decisão. 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

 

3. Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

outro órg

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

 

Fundamento legal:

41, “caput”); 

2001 (art. 20, “caput” e §§1

4 de agosto de 2014; e 

11 e ss.).

Setor responsável pelo processo:

 

Fluxograma de Estabilidade

 

 

  

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

(CAD), que emit

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Presidência para decisão. 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

Fundamento legal:

41, “caput”); Lei Complementar Estadual n

2001 (art. 20, “caput” e §§1

4 de agosto de 2014; e 

ss.). 

Setor responsável pelo processo:

Fluxograma de Estabilidade

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

(CAD), que emite parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Presidência para decisão. 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

Fundamento legal: Constituição da República Federativa do Brasil

Lei Complementar Estadual n

2001 (art. 20, “caput” e §§1

4 de agosto de 2014; e 

Setor responsável pelo processo:

Fluxograma de Estabilidade

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Presidência para decisão.  

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

Constituição da República Federativa do Brasil

Lei Complementar Estadual n

2001 (art. 20, “caput” e §§1º e 3

Resolução n

Setor responsável pelo processo:

Fluxograma de Estabilidade. 

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

Constituição da República Federativa do Brasil

Lei Complementar Estadual n

º); Lei Complementar Estadual n

Resolução nº 34, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

Setor responsável pelo processo: SUBDP

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório?

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária.

Constituição da República Federativa do Brasil

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 

Lei Complementar Estadual n

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

SUBDP 

Como é realizada a homologação das avaliações de

desempenho para fins de estágio probatório? 

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido?

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

estiver subordinado no órgão ou entidade cessionária. 

Constituição da República Federativa do Brasil

, de 31 de dezembro de 

Lei Complementar Estadual n

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

Como é realizada a homologação das avaliações de

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretari

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade.

Servidor em estágio probatório pode ser cedido? 

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

Constituição da República Federativa do Brasil

, de 31 de dezembro de 

Lei Complementar Estadual nº 227

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

Como é realizada a homologação das avaliações de 

O Procedimento Administrativo visando à homologação das avaliações 

de desempenho é aberto 4 (quatro) meses antes do fim do período do 

estágio e remetido para a Comissão de Avaliação de Desempenho 

e parecer conclusivo acerca das avaliações de 

desempenho de servidor em estágio probatório e remete o feito à 

Após a publicação da decisão, os autos ficam aguardando o 

encerramento do período de estágio probatório na Subsecretaria de 

Desenvolvimento de Pessoal (SUBDP) e posteriormente remetidos 

novamente à Presidência para análise e declaração de estabilidade. 

O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido para 

ão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial e 

cargos de provimento em comissão. Nesse caso, a avaliação de 

desempenho será realizada pela chefia imediata a que o servidor 

Constituição da República Federativa do Brasil (art. 

, de 31 de dezembro de 

227, de 

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 
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1. Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima?

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

 

2. Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

probatório.

A avaliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

  

3. Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

desempenho?

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

seu substituto designado. 

 

4. Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período d

Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima?

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

probatório. 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

empenho?

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

seu substituto designado. 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período d

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima?

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

empenho? 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

seu substituto designado. 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período d

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima?

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

seu substituto designado.  

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período d

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima?

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período d

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como ocorre a avaliação de desempenho 

Poder Judiciário do Estado de Roraima? 

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6

mês, contados a partir do início do exercício no cargo.

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

mudou de lotação durante o período de avaliação?

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Como ocorre a avaliação de desempenho dos servidores do 

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira.

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho?

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far

cinco etapas, a serem realizadas ao término do 6º, 12º, 18

mês, contados a partir do início do exercício no cargo. 

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

e avaliação? 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

dos servidores do 

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquis

de estabilidade e para fins de desenvolvimento na Carreira. 

Qual a periodicidade da avaliação de desempenho? 

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

aliação do servidor no período do estágio probatório far-se

, 18º, 24º

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

dos servidores do 

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo no Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, ao entrar em exercício, ficará sujeito 

a avaliações de desempenho para fins de estágio probatório e aquisição 

A avaliação terá periodicidade anual para os servidores com 

estabilidade adquirida e semestral para os servidores em estágio 

-á em 

º e 30º 

Quem é o avaliador competente para realizar a avaliação de 

O avaliador é o gestor a que o servidor esteja imediatamente 

subordinado ou, no caso de impedimento ou ausência regulamentar, o 

Quem realiza a avaliação de desempenho do servidor que 
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O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

 

5. Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

que deve fazer?

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da ciência do resultado. 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e

 

6. Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

durante o período de avaliação. 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

das unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade.

 

Fundamento legal:

de 2014 (art. 13); e 

Setor responsável pelo processo:

 

 

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

que deve fazer?

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da ciência do resultado. 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

durante o período de avaliação. 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade.

Fundamento legal:

de 2014 (art. 13); e 

Setor responsável pelo processo:

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

que deve fazer? 

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da ciência do resultado. 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

durante o período de avaliação. 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

de 2014 (art. 13); e Resolução n

Setor responsável pelo processo:

 

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da ciência do resultado.  

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

durante o período de avaliação. 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade.

Lei Complementar Estadual n

Resolução nº

Setor responsável pelo processo:

 

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

durante o período de avaliação.  

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade.

Lei Complementar Estadual n

º 34, de 15 de dezembro de 2017

Setor responsável pelo processo: SUBDP

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

decidirá a respeito e notificará o avaliado e o avaliador da decisão.

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

em que tenha atuado por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

quantidade de dias que atuou na unidade. 

Lei Complementar Estadual n

, de 15 de dezembro de 2017

SUBDP 

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período.

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do p

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

o avaliador da decisão.

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

(trinta) dias. 

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

unidades onde atuou será calculado levando-se em consideração o 

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

Lei Complementar Estadual nº 227, de 4 de agosto 

, de 15 de dezembro de 2017

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

esteve subordinado durante a maior parte desse período. 

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliaç

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

Caso seja mantido o posicionamento após a interposição do pedido de 

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

o avaliador da decisão.

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ?

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

(trinta) dias.  

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

se em consideração o 

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

, de 4 de agosto 

, de 15 de dezembro de 2017. 

O servidor que durante a etapa avaliativa houver trabalhado sob a 

supervisão de mais de uma chefia, será avaliado por aquela a que 

Se o avaliado não concordar com o resultado da avaliação, o 

O servidor que discordar do resultado da avaliação pode interpor pedido 

de reconsideração dirigido ao avaliador, no prazo de 5 (cinco) dias a 

edido de 

reconsideração, o avaliador encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data de recebimento do pedido, sua decisão fundamentada 

para apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), que 

o avaliador da decisão. 

Como é a avaliação de desempenho do servidor lotado na 

Equipe de Apoio Itinerante ou na Unidade de Apoio ao 1º Grau ? 

Esse servidor será avaliado pelos gestores imediatos de cada unidade 

A nota do avaliador corresponderá à média ponderada dos valores 

atribuídos pelos gestores imediatos das unidades onde o servidor atuou 

O peso das notas dos avaliadores aplicadas ao servidor em cada uma 

se em consideração o 

total de dias do período de avaliação e será diretamente proporcional à 

, de 4 de agosto 
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1. Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou 

cento). 

 

2. Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

avaliação, quem deverá avaliá

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

 

3. Qual o valor da Progressão Funcional?

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

conforme 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

TJRR (Lei Complementar Estadual n

 

4. Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

períodos corridos de 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

afastamentos:

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou 

cento).  

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

avaliação, quem deverá avaliá

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Qual o valor da Progressão Funcional?

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

conforme  

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

R (Lei Complementar Estadual n

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

períodos corridos de 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

afastamentos:

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

avaliação, quem deverá avaliá

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Qual o valor da Progressão Funcional?

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

R (Lei Complementar Estadual n

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

períodos corridos de 365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

afastamentos: 

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

avaliação, quem deverá avaliá

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Qual o valor da Progressão Funcional?

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

R (Lei Complementar Estadual n

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

avaliação, quem deverá avaliá-lo? 

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Qual o valor da Progressão Funcional?

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

R (Lei Complementar Estadual nº 227, de 4 de agosto de 2014). 

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

que o servidor deve alcançar média igual ou superior a 70% (setenta por 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Qual o valor da Progressão Funcional? 

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

227, de 4 de agosto de 2014). 

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional?

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

superior a 70% (setenta por 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

227, de 4 de agosto de 2014). 

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Quando ocorre a aplicação da Progressão Funcional? 

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I pa

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

superior a 70% (setenta por 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação.

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

227, de 4 de agosto de 2014). 

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional?

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 

PROGRESSÃO FUNCIONAL 

O servidor tem sua primeira progressão na carreira, do nível I para o 

nível II, após a homologação do estágio probatório e declaração de 

estabilidade. As subsequentes serão concedidas observado o interstício 

de 2 (anos), com a realização de avaliações de desempenho anuais, em 

superior a 70% (setenta por 

Caso o servidor tenha mudado de lotação no período da 

A avaliação será encaminhada à chefia imediata a qual o servidor 

esteve subordinado por mais tempo dentro do período de avaliação. 

Cada progressão funcional corresponde ao incremento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de referência do padrão vencimental anterior, 

previsto no Anexo E do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 

227, de 4 de agosto de 2014).  

Que tipo de licenças/afastamentos suspendem ou 

interrompem o período para concessão de Progressão Funcional? 

O interstício para a progressão funcional é computado em dois 

365 dias, contados a partir da data em que o 

servidor completou o último interstício aquisitivo, sendo interrompido 

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva e suspenso em virtude das seguintes licenças e 
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I - licença por motivo de doença em pessoa da família;

II - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - licença para o serviço militar;

IV - licença para atividade política;

V - licença para tratar de interesses particulares;

VI - li

VII - 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

atribuições do cargo;

VIII - 

IX - afastamento para servir em organismo internacional;

X - afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

XI - faltas injustificadas ao serviço.

XII - prisão não decorren

XIII - 

 

Fundamento legal: 

de 2014

16 e ss.

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

 

1. Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesses particulares;

cença para desempenho de mandato classista;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

atribuições do cargo;

 afastamento para estudo ou missão no exterio

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

faltas injustificadas ao serviço.

prisão não decorren

 vacância do cargo com posterior recondução.

Fundamento legal: 

de 2014 (art 11 e ss.) e 

16 e ss.). 

Setor responsável pelo processo:

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesses particulares;

cença para desempenho de mandato classista;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

atribuições do cargo; 

afastamento para estudo ou missão no exterio

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

faltas injustificadas ao serviço.

prisão não decorren

vacância do cargo com posterior recondução.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

(art 11 e ss.) e 

Setor responsável pelo processo:

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesses particulares;

cença para desempenho de mandato classista;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para estudo ou missão no exterio

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

faltas injustificadas ao serviço.

prisão não decorrente de decisão judicial definitiva;

vacância do cargo com posterior recondução.

Lei Complementar Estadual n

Resolução n

Setor responsável pelo processo:

JORNADA DE TRABALHO

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para o serviço militar; 

licença para atividade política; 

licença para tratar de interesses particulares;

cença para desempenho de mandato classista;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para estudo ou missão no exterio

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

faltas injustificadas ao serviço. 

te de decisão judicial definitiva;

vacância do cargo com posterior recondução.

Lei Complementar Estadual n

Resolução nº 34, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

Setor responsável pelo processo: SUBDP

JORNADA DE TRABALHO

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para tratar de interesses particulares;

cença para desempenho de mandato classista;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para estudo ou missão no exterio

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

te de decisão judicial definitiva;

vacância do cargo com posterior recondução.

Lei Complementar Estadual n

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

SUBDP 

JORNADA DE TRABALHO

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de doença em pessoa da família; 

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

licença para tratar de interesses particulares; 

cença para desempenho de mandato classista; 

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para estudo ou missão no exterior; 

afastamento para servir em organismo internacional;

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

te de decisão judicial definitiva;

vacância do cargo com posterior recondução. 

Lei Complementar Estadual nº 227, de 4 de agosto 

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

JORNADA DE TRABALHO

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR?

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para servir em organismo internacional; 

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública;

 

227, de 4 de agosto 

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

JORNADA DE TRABALHO

Qual a jornada de trabalho dos servidores do TJRR? 

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço.

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

afastamento para exercício de mandato eletivo, exceto quando, 

havendo compatibilidade de horários, o servidor continuar a exercer as 

afastamento para participar de curso de formação decorrente de 

aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública; 

227, de 4 de agosto 

, de 15 de dezembro de 2017 (art. 

JORNADA DE TRABALHO 

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido 

de 06 (seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 

(oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço. 
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Fundamento Legal:

dezembro de 2008

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

Setor responsável pelo processo:

 

Horário Especial
 

1. Como requerer horário especial ao serv

a. 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a

b. 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

imediata. 

 

Fundamento legal: 

dezembro de 2001 (art. 91) e 

Setor responsável pelo processo:

 

Redução 
 

1.  

portador de deficiência?

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Fundamento Legal:

dezembro de 2008

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

Setor responsável pelo processo:

Horário Especial

Como requerer horário especial ao serv

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

imediata.  

Fundamento legal: 

dezembro de 2001 (art. 91) e 

Setor responsável pelo processo:

Redução d

 Como requerer horário especial horário especial ao se

portador de deficiência?

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Fundamento Legal: 

dezembro de 2008 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

Setor responsável pelo processo:

Horário Especial 

Como requerer horário especial ao serv

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 91) e 

Setor responsável pelo processo:

a Carga Horária

Como requerer horário especial horário especial ao se

portador de deficiência?

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

(art. 30, II 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

Setor responsável pelo processo:

 

Como requerer horário especial ao serv

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 91) e Resolução n.

Setor responsável pelo processo:

a Carga Horária

Como requerer horário especial horário especial ao se

portador de deficiência? 

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

(art. 30, II – 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

Setor responsável pelo processo: SLA

Como requerer horário especial ao serv

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

Lei Complementar Estadual n

Resolução n.

Setor responsável pelo processo: SLA

a Carga Horária 

Como requerer horário especial horário especial ao se

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

com redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014. 

SLA 

Como requerer horário especial ao serv

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

comprove os dias e horários das disciplinas a serem cursadas;

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

Lei Complementar Estadual n

Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014

SLA 

Como requerer horário especial horário especial ao se

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

com redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

idor estudante?

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

serem cursadas;

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

Lei Complementar Estadual nº 053

10, de 12 de março de 2014

Como requerer horário especial horário especial ao se

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

com redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

idor estudante?

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

serem cursadas; 

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

053, de 31 de 

10, de 12 de março de 2014

Como requerer horário especial horário especial ao se

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

Lei Complementar Estadual n.º 142, de 29 de 

com redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 155, de 30 de dezembro de 2009) e 

idor estudante? 

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual 

anexará declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula 

do semestre atual, resultado da fila eletrônica ou de documento que 

No requerimento deve constar os dias e horários em que o 

estudante precisará se ausentar e a indicação dos dias, horários e local 

da compensação das ausências, com a devida anuência da chefia 

, de 31 de 

10, de 12 de março de 2014. 

 

rvidor 

Iniciar um Processo no Sistema SEI (requerimento), no qual anexará 

cópia de laudo médico e demais documentos médicos, caso tenha, o 

13 



 

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

médica, que após analisar o c

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (art. 91, §2.

2014. 

Setor responsável pelo processo:

 

 

Férias

 

1. Quem tem direito?

a) O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

a 30 (trinta) dias de férias;

b) 

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

que se completar esse período;

c) 

compreende

 

2. 

As férias poderão se

(três) etapas, observando

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

dez dias e um período de vinte dias.

 

3. Como é feita a escala de féria

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

médica, que após analisar o c

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (art. 91, §2.

Setor responsável pelo processo:

Férias 

Quem tem direito?

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

a 30 (trinta) dias de férias;

Para o 1º 

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

que se completar esse período;

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

compreende-se cada exercício como ano civil.

Pode haver parcelamento?

As férias poderão se

(três) etapas, observando

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

dez dias e um período de vinte dias.

Como é feita a escala de féria

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

médica, que após analisar o c

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Fundamento legal: Lei 

dezembro de 2001 (art. 91, §2.

Setor responsável pelo processo:

Quem tem direito?

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

a 30 (trinta) dias de férias;

 (primeiro) período aquisitivo de férias serão exig

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

que se completar esse período;

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

se cada exercício como ano civil.

Pode haver parcelamento?

As férias poderão ser usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

(três) etapas, observando

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

dez dias e um período de vinte dias.

Como é feita a escala de féria

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

médica, que após analisar o caso, enviará para Secretaria de Gestão de 

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 91, §2.º

Setor responsável pelo processo:

Quem tem direito? 

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

a 30 (trinta) dias de férias; 

(primeiro) período aquisitivo de férias serão exig

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

que se completar esse período; 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

se cada exercício como ano civil.

Pode haver parcelamento?

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

(três) etapas, observando-se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

dez dias e um período de vinte dias.

Como é feita a escala de féria

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

aso, enviará para Secretaria de Gestão de 

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Complementar Estadual n

º) e Resolução n.

Setor responsável pelo processo: SLA

 

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

(primeiro) período aquisitivo de férias serão exig

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

se cada exercício como ano civil.

Pode haver parcelamento? 

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

dez dias e um período de vinte dias. 

Como é feita a escala de férias?

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

aso, enviará para Secretaria de Gestão de 

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária

Complementar Estadual n

Resolução n.º

SLA 

 FÉRIAS E RECESSO

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

(primeiro) período aquisitivo de férias serão exig

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

se cada exercício como ano civil. 

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

s? 

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

aso, enviará para Secretaria de Gestão de 

Pessoas parecer acerca da redução de carga horária. 

Complementar Estadual nº 053

º 10, de 12 de

FÉRIAS E RECESSO

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

(primeiro) período aquisitivo de férias serão exig

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

aso, enviará para Secretaria de Gestão de 

053, de 31 de 

10, de 12 de março de 

FÉRIAS E RECESSO

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

(primeiro) período aquisitivo de férias serão exigidos um 

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 

servidor será encaminhado à Junta Médica Estadual para perícia 

aso, enviará para Secretaria de Gestão de 

, de 31 de 

março de 

FÉRIAS E RECESSO 
 

 

O servidor que ocupa cargo efetivo e/ou em comissão tem direito 

idos um 

interstício de 12 (doze) meses de exercício, que é relativo ao ano em 

Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, 

r usufruídas de uma só vez ou parceladas em até 3 

se os seguintes períodos fracionados: dois 

períodos de quinze dias; três períodos de dez dias; e, um período de 
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Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

aceita ou rejeita a solicitação

 

4. A escala de fé

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

com antecedência mínima de 10

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses:

• licença por motivo de doença em pessoa da família;

• licença para tratamento de saúde;

• licença à gestante ou à adotante;

• licença 

• licença por acidente em serviço ou doença profissional;

• concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

de 31 de dezembro de 2001.

d) A alteração d

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

para usufruto dessas;

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantag

do mês subsequente;

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

 

5. As férias podem ser acumuladas?

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo

gozados os períodos mais antigos.

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

aceita ou rejeita a solicitação

A escala de fé

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

com antecedência mínima de 10

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses:

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença para tratamento de saúde;

licença à gestante ou à adotante;

licença  paternidade;

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

de 31 de dezembro de 2001.

d) A alteração d

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

para usufruto dessas;

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantag

do mês subsequente;

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

As férias podem ser acumuladas?

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo

gozados os períodos mais antigos.

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

aceita ou rejeita a solicitação

A escala de férias pode ser alterada?

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

com antecedência mínima de 10

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses:

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença para tratamento de saúde;

licença à gestante ou à adotante;

paternidade;

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

de 31 de dezembro de 2001.

d) A alteração das férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

para usufruto dessas; 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantag

do mês subsequente; 

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

As férias podem ser acumuladas?

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo

gozados os períodos mais antigos.

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

aceita ou rejeita a solicitação 

rias pode ser alterada?

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

com antecedência mínima de 10

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses:

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença para tratamento de saúde;

licença à gestante ou à adotante;

paternidade; 

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

de 31 de dezembro de 2001.

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantag

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

As férias podem ser acumuladas?

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo

gozados os períodos mais antigos.

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

rias pode ser alterada?

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data anteriormente 

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses:

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença para tratamento de saúde; 

licença à gestante ou à adotante; 

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

de 31 de dezembro de 2001. 

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantag

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

As férias podem ser acumuladas?

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo

gozados os períodos mais antigos. 

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

rias pode ser alterada? 

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

(dez) dias da data anteriormente 

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade;

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

encontrar em uma das seguintes hipóteses: 

licença por motivo de doença em pessoa da família;

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

implicará no pagamento das respectivas vantagens pecuniárias na Folha 

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

As férias podem ser acumuladas? 

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

até o máximo de 2 (dois) períodos, devendo, primeiramente, serem 

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço;

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

(dez) dias da data anteriormente 

deferida, condicionada à anuência do titular da unidade; 

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

licença por motivo de doença em pessoa da família; 

licença por acidente em serviço ou doença profissional;

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

ens pecuniárias na Folha 

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias. 

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

, primeiramente, serem 

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

servidor com a anuência da chefia ou por necessidade do serviço; 

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

(dez) dias da data anteriormente 

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

licença por acidente em serviço ou doença profissional; 

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

ens pecuniárias na Folha 

f) O ato de alteração indicará o novo período de gozo de férias.  

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

, primeiramente, serem 

Considerando a implementação da funcionalidade "Férias" no Portal do 

Servidor, não haverá publicação da escala. Cada servidor acessa o 

portal, insere a data que deseja usufruir férias, e a chefia imediata 

a) A alteração de férias somente poderá ocorrer por interesse do 

 

b) O pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado 

(dez) dias da data anteriormente 

c) O prazo de 10 (dez) dias deixará de ser exigido quando o servidor se 

concessões previstas no art. 90, III, da Lei Complementar n.º 053, 

as férias por necessidade do serviço deverá ser 

solicitada pela chefia imediata do servidor, antes do início programado 

e) A alteração efetivada após a data de encerramento da Folha Mensal 

ens pecuniárias na Folha 

O servidor somente poderá acumular férias por necessidade do serviço, 

, primeiramente, serem 
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6. As férias podem ser interrompidas?

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

• calamidade pública;

• comoção interna;

• convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

• imperiosa nece

titular da unidade.

 

7. Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

que deram causa a suspensão:

• por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

• por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

• por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001.

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

período férias anter

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

 

8. 

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

b) Pode

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

mês de junho.

 

As férias podem ser interrompidas?

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

calamidade pública;

comoção interna;

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

imperiosa nece

titular da unidade.

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

que deram causa a suspensão:

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001.

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

período férias anter

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

E quanto à remuneração?

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

b) Pode-se ainda requerer à antecipação da 1

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

mês de junho. 

As férias podem ser interrompidas?

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

calamidade pública;

comoção interna;

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

imperiosa necessidade do serviço, devidamente justificada pelo 

titular da unidade. 

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

que deram causa a suspensão:

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001. 

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

período férias anteriormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

E quanto à remuneração?

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

se ainda requerer à antecipação da 1

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

 

As férias podem ser interrompidas?

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

calamidade pública; 

 

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

que deram causa a suspensão: 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

E quanto à remuneração?

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

se ainda requerer à antecipação da 1

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

As férias podem ser interrompidas?

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

E quanto à remuneração? 

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

se ainda requerer à antecipação da 1

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

As férias podem ser interrompidas? 

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral;

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrast

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual n

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença.

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

se ainda requerer à antecipação da 1ª 

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de:

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral; 

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Quais as possibilidades de suspensão de férias?

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, do enteado ou 

dependente que viva às expensas do servidor, observando

disposto no artigo 80 da Lei Complementar Estadual nº

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

férias não usufruído por conta da referida licença. 

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adici

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal;

parcela de gratificação 

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de: 

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Quais as possibilidades de suspensão de férias? 

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias);

por licença à gestante, à adotante e à paternidade; e 

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

a, do enteado ou 

dependente que viva às expensas do servidor, observando

º. 053, de 31 de 

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

a) Por ocasião das férias, o servidor terá direito ao adicional de férias 

e, opcionalmente, à antecipação da remuneração líquida mensal; 

parcela de gratificação 

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 

ssidade do serviço, devidamente justificada pelo 

Iniciadas as férias, estas poderão ser suspensas nas situações abaixo 

discriminadas, devendo seu gozo reiniciar após cessação dos motivos 

por licença para tratamento da própria saúde acima de 06 (dias); 

por licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro (a), 

a, do enteado ou 

dependente que viva às expensas do servidor, observando-se o 

. 053, de 31 de 

No caso do servidor que esteja de licença médica e esta coincida com o 

iormente programado, pode, caso haja interesse, 

tal logo termine a licença médica, solicitar alteração desse período de 

onal de férias 

parcela de gratificação 

natalina, caso as férias estejam programas para período anterior ao 
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9. Quando é pago o adiciona

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

(primeira) etapa.

 

10. Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

requerer?

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (artigos 74 a 77) e 

de 2011 

Setor responsável pelo processo:

 

 

Recesso Forense

 

1. O que é Recesso Forense?

É um feriado na Justiça Estadual que oc

de janeiro.

 

2. Quem tem direito?

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

critério da chefia imediata

permanecerão em atividade durante esse período. 

 

Quando é pago o adiciona

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

(primeira) etapa.

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

requerer? 

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (artigos 74 a 77) e 

de 2011 . 

Setor responsável pelo processo:

Recesso Forense

O que é Recesso Forense?

É um feriado na Justiça Estadual que oc

de janeiro. 

Quem tem direito?

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

critério da chefia imediata

permanecerão em atividade durante esse período. 

Quando é pago o adiciona

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

(primeira) etapa. 

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

Fundamento legal: Lei Complementa

dezembro de 2001 (artigos 74 a 77) e 

Setor responsável pelo processo:

Recesso Forense

O que é Recesso Forense?

É um feriado na Justiça Estadual que oc

Quem tem direito?

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

critério da chefia imediata

permanecerão em atividade durante esse período. 

Quando é pago o adiciona

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

Lei Complementa

dezembro de 2001 (artigos 74 a 77) e 

Setor responsável pelo processo:

Recesso Forense 

O que é Recesso Forense?

É um feriado na Justiça Estadual que oc

Quem tem direito? 

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

critério da chefia imediata

permanecerão em atividade durante esse período. 

Quando é pago o adicional de férias?

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

Lei Complementa

dezembro de 2001 (artigos 74 a 77) e Resolução n

Setor responsável pelo processo: SLA

O que é Recesso Forense? 

É um feriado na Justiça Estadual que oc

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

critério da chefia imediata a indicação dos servidores que 

permanecerão em atividade durante esse período. 

l de férias? 

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequ

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

Lei Complementar Estadual n

Resolução n

SLA 

É um feriado na Justiça Estadual que ocorre entre 20 de dezembro e 6 

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

a indicação dos servidores que 

permanecerão em atividade durante esse período. 

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

lançada na folha de pagamento do mês subsequente ao gozo da última 

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração.

r Estadual nº 053

Resolução nº 074, de 6 de outubro 

orre entre 20 de dezembro e 6 

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

a indicação dos servidores que 

permanecerão em atividade durante esse período.  

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

ente ao gozo da última 

etapa, proporcionalmente aos dias em que ocorreu alteração. 

053, de 31 de 

074, de 6 de outubro 

orre entre 20 de dezembro e 6 

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

a indicação dos servidores que 

Será pago, independentemente de solicitação, 1/3 (um terço) da 

remuneração do servidor correspondente ao adicional de férias, 

preferencialmente no mês anterior ao gozo. Na hipótese de 

parcelamento, o citado adicional será pago integralmente na 1ª 

Caso haja diferença de abono de férias (1/3) deve-se 

Não. No caso de ocorrer alteração da situação funcional ou 

remuneratória no período de férias, a diferença a maior deverá ser 

ente ao gozo da última 

, de 31 de 

074, de 6 de outubro 

orre entre 20 de dezembro e 6 

O labor no recesso no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro fica a 

a indicação dos servidores que 
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3. Quantos servid

durante o recesso forense?

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

na Portaria.

 

4. Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

trabalharão no recesso?

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

 

5. Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

direito a quantos dias de folga?

Terão direito a 18

 

6. A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

poderá ser parcelada?

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

 

7. Qual o prazo 

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

de perecimento de direito.

 

Fundamento legal:

Roraima

– art. 127, I) e 

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

Quantos servid

durante o recesso forense?

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

na Portaria. 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

trabalharão no recesso?

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

direito a quantos dias de folga?

Terão direito a 18

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

poderá ser parcelada?

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

Qual o prazo 

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

de perecimento de direito.

Fundamento legal:

Roraima (Lei Complementar Estadual n

art. 127, I) e 

Setor responsável pelo processo:

Quantos servid

durante o recesso forense?

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

trabalharão no recesso?

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

direito a quantos dias de folga?

Terão direito a 18 (dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

poderá ser parcelada?

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

Qual o prazo máximo para usufruir essa folga?

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

de perecimento de direito.

Fundamento legal: Código de Organização Judiciária do Estado 

(Lei Complementar Estadual n

Portaria n

Setor responsável pelo processo:

 

Quantos servidores devem permanecer em atividade 

durante o recesso forense? 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

trabalharão no recesso? 

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

direito a quantos dias de folga?

(dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

poderá ser parcelada? 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

máximo para usufruir essa folga?

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

de perecimento de direito. 

Código de Organização Judiciária do Estado 

(Lei Complementar Estadual n

rtaria nº 1087/18/PRES 

Setor responsável pelo processo:

 

ores devem permanecer em atividade 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

direito a quantos dias de folga? 

(dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

máximo para usufruir essa folga?

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

Código de Organização Judiciária do Estado 

(Lei Complementar Estadual nº 

1087/18/PRES 

Setor responsável pelo processo: SLA

ores devem permanecer em atividade 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

(dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais.

máximo para usufruir essa folga?

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

Código de Organização Judiciária do Estado 

 002, de 22 de setembro de 1993 

1087/18/PRES - DJE n.

SLA 

ores devem permanecer em atividade 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comuni

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso.

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

(dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

parcelado, necessariamente, em dois períodos iguais. 

máximo para usufruir essa folga? 

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

Código de Organização Judiciária do Estado 

002, de 22 de setembro de 1993 

º 6297, de 26.09.2018.

ores devem permanecer em atividade 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

Qual o prazo máximo para as unidades comunicarem à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

O prazo máximo é até o dia 20 de outubro do ano em curso. 

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

(dezoito) dias de folga, a título de compensação.

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

 

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

Código de Organização Judiciária do Estado 

002, de 22 de setembro de 1993 

6297, de 26.09.2018.

ores devem permanecer em atividade 

As unidades que atuarão durante o recesso forense deverão funcionar 

com o número máximo de 2 (dois) servidores, com as exceções prevista 

carem à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, o nome dos servidores que 

Os servidores que trabalharem no recesso forense terão 

(dezoito) dias de folga, a título de compensação. 

A folga decorrente do não usufruto do recesso forense 

Sim. Pode ser parcelada em no máximo 02 (dois) períodos. Não 

O prazo máximo é o dia 19 de dezembro do próximo exercício, sob pena 

Código de Organização Judiciária do Estado de 

002, de 22 de setembro de 1993 

6297, de 26.09.2018. 
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Licença Médica

 

1. O que são as licenças médicas?

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

direito em razão de tratamen

 

2. Quais são as modalidades de licenças médicas;

• Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias;

• Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

• Licença por motivo de doença em pessoa da

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

oficial;

• Prorrogação de licença: mesma modalida

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

 

3. Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido?

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

podem ser reque

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Prevenção. 

Observação:

processo eletrônico, faz

(origin

Prevenção. 

Licença Médica

O que são as licenças médicas?

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

direito em razão de tratamen

Quais são as modalidades de licenças médicas;

Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias;

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

Licença por motivo de doença em pessoa da

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

oficial; 

Prorrogação de licença: mesma modalida

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido?

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

podem ser reque

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Prevenção.  

Observação: 

processo eletrônico, faz

(original) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Prevenção.   

Licença Médica 

O que são as licenças médicas?

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

direito em razão de tratamen

Quais são as modalidades de licenças médicas;

Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias;

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

Licença por motivo de doença em pessoa da

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

Prorrogação de licença: mesma modalida

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido?

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

podem ser requeridos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

 apesar das licenças médicas tramitarem por meio de 

processo eletrônico, faz

al) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 

O que são as licenças médicas?

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

direito em razão de tratamento de saúde própria ou de terceiros.

Quais são as modalidades de licenças médicas;

Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias;

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

Licença por motivo de doença em pessoa da

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 
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Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido?

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 
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Licença por motivo de doença em pessoa da
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ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
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Prorrogação de licença: mesma modalidade de licença médica solicitada 

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido?

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

ridos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

apesar das licenças médicas tramitarem por meio de 

se necessário a entrega do atestado médico 

al) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 

LICENÇAS

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

to de saúde própria ou de terceiros.

Quais são as modalidades de licenças médicas; 

Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias;

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

Licença por motivo de doença em pessoa da família: cônjuge ou 

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

de de licença médica solicitada 

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

médicas e onde posso dar entrada no pedido? 

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

ridos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

apesar das licenças médicas tramitarem por meio de 

se necessário a entrega do atestado médico 

al) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 

LICENÇAS

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

to de saúde própria ou de terceiros. 

Licença para tratamento de saúde própria até 05 (cinco) dias; 

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias;

família: cônjuge ou 

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

de de licença médica solicitada 

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

ridos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

apesar das licenças médicas tramitarem por meio de 

se necessário a entrega do atestado médico 

al) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 

LICENÇAS 

São licenças atestadas pelo profissional médico, as quais o servidor tem 

 

Licença para tratamento de saúde própria superior a 05 (cinco) dias; 

família: cônjuge ou 

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 

ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica 

de de licença médica solicitada 

Qual o formato do procedimento administrativo de licenças 

Os procedimentos de licenças médicas tramitam no formato digital e 

ridos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

apesar das licenças médicas tramitarem por meio de 

se necessário a entrega do atestado médico 

al) no formato físico na Coordenação de Saúde Ocupacional e 
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4. Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

médica?

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho.

 

5. O que

requerer a licença?

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

poderá fazê

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

serviço e licença à gestante).

 

6. São neces

passe por perícia médica?

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

dias.  

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias.

d) Licença à gestante: perícia documental.

 

7. Quem deve

por motivo de doença em pessoa da família?

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

 

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

médica? 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho.

O que 

requerer a licença?

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

poderá fazê-lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

serviço e licença à gestante).

São neces

passe por perícia médica?

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias.

d) Licença à gestante: perícia documental.

Quem deve

por motivo de doença em pessoa da família?

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho.

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

requerer a licença? 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

serviço e licença à gestante).

São necessários quantos dias de licença para que o servidor 

passe por perícia médica?

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias.

d) Licença à gestante: perícia documental.

Quem deve comparecer à perícia médica em caso de licença 

por motivo de doença em pessoa da família?

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho.

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

serviço e licença à gestante). 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

passe por perícia médica? 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias.

d) Licença à gestante: perícia documental.

comparecer à perícia médica em caso de licença 

por motivo de doença em pessoa da família?

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho.

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias.

d) Licença à gestante: perícia documental.

comparecer à perícia médica em caso de licença 

por motivo de doença em pessoa da família?

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

ou do primeiro dia de ausência ao trabalho. 

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias;

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família:

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

periciado, não importando a quantidade de dias. 

d) Licença à gestante: perícia documental. 

comparecer à perícia médica em caso de licença 

por motivo de doença em pessoa da família? 

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele.

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

periciado quando a licença for superior a 05 (cinco) dias; 

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

 

comparecer à perícia médica em caso de licença 

 

O servidor e o familiar a ser acompanhando por ele. 

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte do Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção 

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

 

 O servidor e o 

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

comparecer à perícia médica em caso de licença 

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico 

se deve fazer em caso de perda do prazo para 

Caso o servidor perca o prazo para dar entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

Prevenção 

(licença para tratamento de saúde até 120 dias) ou da Junta Médica 

Estadual (licença para tratamento de saúde acima de 120 dias, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente em 

sários quantos dias de licença para que o servidor 

a) Licença para tratamento de saúde própria: O servidor deverá ser 

O servidor e o 

familiar sempre devem ser periciados, não importando a quantidade de 

c) Licença por acidente em serviço: O servidor sempre deve ser 

comparecer à perícia médica em caso de licença 
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8. O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

remuneração?

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

noventa dias.

 

9. 

perícia, como se deve proceder?

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica.

 

10. Onde funciona a Junta Médica Estadual?

Em unidade anexa à Secretaria de E

Administração 

das Faculdades Cathedral).

 

11. Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

a) Licença médica até 05

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

prorrogação do mesmo tipo de licença; 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Pre

médica;

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS.

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

conced

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

remuneração?

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

noventa dias. 

Em caso de não com

perícia, como se deve proceder?

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica.

Onde funciona a Junta Médica Estadual?

Em unidade anexa à Secretaria de E

Administração 

das Faculdades Cathedral).

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

a) Licença médica até 05

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

prorrogação do mesmo tipo de licença; 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Pre

médica; 

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

INSS. 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

remuneração? 

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

Em caso de não com

perícia, como se deve proceder?

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica.

Onde funciona a Junta Médica Estadual?

Em unidade anexa à Secretaria de E

Administração – SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

das Faculdades Cathedral).

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

a) Licença médica até 05

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

prorrogação do mesmo tipo de licença; 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Pre

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

Em caso de não comparecimento no dia agendado para a 

perícia, como se deve proceder?

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica.

Onde funciona a Junta Médica Estadual?

Em unidade anexa à Secretaria de E

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

das Faculdades Cathedral). 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

a) Licença médica até 05 (cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

prorrogação do mesmo tipo de licença; 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Pre

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

parecimento no dia agendado para a 

perícia, como se deve proceder? 

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica.

Onde funciona a Junta Médica Estadual?

Em unidade anexa à Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e 

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

(cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

prorrogação do mesmo tipo de licença;  

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Pre

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

parecimento no dia agendado para a 

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

de indeferimento do pedido de perícia médica. 

Onde funciona a Junta Médica Estadual?

stado da Gestão Estratégica e 

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

(cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção mediante perícia 

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

parecimento no dia agendado para a 

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

Onde funciona a Junta Médica Estadual? 

stado da Gestão Estratégica e 

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão?

(cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

venção mediante perícia 

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de su

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

parecimento no dia agendado para a 

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

stado da Gestão Estratégica e 

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

licença médica? Quais são os critérios de concessão? 

(cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

venção mediante perícia 

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 

O servidor efetivo tem direito a quantos dias de licença, 

para acompanhar pessoa da família, sem prejuízo de sua 

A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, 

podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 

médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 

parecimento no dia agendado para a 

O servidor deverá, comprovadamente, justificar sua ausência sob pena 

stado da Gestão Estratégica e 

SEGAD (que atualmente funciona nas dependências 

Os servidores exclusivamente comissionados têm direito à 

(cinco) dias: serão homologadas pelo 

Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, desde que não seja 

b) Licença médica de 06 (seis) até 15 (quinze) dias: serão homologadas 

venção mediante perícia 

c) Licenças para tratamento de saúde própria superiores a 15 (quinze) 

dias: deverão ser homologadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família: a licença será 

ida sem prejuízo da remuneração, até trinta dias, podendo ser 

prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica 
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oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

dias. 

 

12. Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

para homologar a licença?

a. 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

identificação;

b. 

requerimento padrão*; atestado médico ori

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

pelo período de 60 dias com remu

remuneração.

 

13. Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o

(95) 3198

saude.ocupacional@tjrr.jus.br

b) Informar número(s) telef

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

permanecer em tratamento

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

para homologar a licença?

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

identificação; 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

requerimento padrão*; atestado médico ori

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

pelo período de 60 dias com remu

remuneração. 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o

(95) 3198

saude.ocupacional@tjrr.jus.br

b) Informar número(s) telef

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

permanecer em tratamento

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

para homologar a licença?

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

requerimento padrão*; atestado médico ori

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

pelo período de 60 dias com remu

 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o

(95) 3198-4153, e

saude.ocupacional@tjrr.jus.br

b) Informar número(s) telef

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

permanecer em tratamento

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

para homologar a licença? 

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

requerimento padrão*; atestado médico ori

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

pelo período de 60 dias com remu

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o

4153, e

saude.ocupacional@tjrr.jus.br), da cópia do atestado médico;

b) Informar número(s) telef

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

permanecer em tratamento médico fora do estado de origem, a perícia 

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

requerimento padrão*; atestado médico ori

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

pelo período de 60 dias com remuneração, prorrogável até 90 dias sem 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o

4153, e-mail: 

), da cópia do atestado médico;

b) Informar número(s) telefônico(s) para contato e o endereço 

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

médico fora do estado de origem, a perícia 

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

requerimento padrão*; atestado médico original em nome do servidor 

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

neração, prorrogável até 90 dias sem 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

comunicada imediatamente mediante o envio, via fax ou e

mail: 

), da cópia do atestado médico;

ônico(s) para contato e o endereço 

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada; 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

médico fora do estado de origem, a perícia 

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

ginal em nome do servidor 

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

possibilidade de prestar assistência direta ao ente familiar 

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

neração, prorrogável até 90 dias sem 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado?

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

envio, via fax ou e

ssaude@tjrr.jus.br

), da cópia do atestado médico;

ônico(s) para contato e o endereço 

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

que a documentação necessária possa ser encaminhada;  

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

médico fora do estado de origem, a perícia 

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadua

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

ginal em nome do servidor 

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

ao ente familiar 

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

neração, prorrogável até 90 dias sem 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

Estado da Federação, qual o procedimento a ser adotado? 

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

envio, via fax ou e-mail (tel.: 

ssaude@tjrr.jus.br

), da cópia do atestado médico; 

ônico(s) para contato e o endereço 

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

médico fora do estado de origem, a perícia 

oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa 

Qual a documentação exigida pela Junta Médica Estadual 

Licença para tratamento de saúde: requerimento padrão, 

atestado médico original (formato físico) e cópia do documento de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

ginal em nome do servidor 

que deve ser citado como acompanhante do familiar; cópia de 

documento comprobatório do parentesco; cópia do documento de 

identificação do servidor e do familiar; declaração de que não há 

ao ente familiar 

simultaneamente com o exercício das atribuições do cargo que ocupa; 

e, documento comprovando a ciência do teor do informativo da Junta 

Médica Pericial de que este tipo de licença somente pode ser concedida 

neração, prorrogável até 90 dias sem 

Quando o tratamento estiver sendo realizado em outro 

a) A Coordenação de Saúde Ocupacional e Prevenção deverá ser 

mail (tel.: 

ssaude@tjrr.jus.br; 

ônico(s) para contato e o endereço 

completo, inclusive o CEP, do local onde o servidor está instalado para 

c) Dependendo da quantidade de dias que o servidor ou seu familiar for 

médico fora do estado de origem, a perícia 
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ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

acontecendo.

 

14. Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

perícia?

a) Licença para tra

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

120 (cen

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

perícia p

de licença.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001, 

de 2007, Instrução Normativa

de 2011, 

Estadual n.

Setor responsável pelo processo:

 

 

Licença 

 

1. O que é a lic

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

 

2. Quem tem direito? 

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

acontecendo. 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

perícia? 

a) Licença para tra

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

120 (cento e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

perícia pela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

de licença. 

Fundamento legal:

dezembro de 2001, 

de 2007, Instrução Normativa

de 2011,  Portaria n

Estadual n.º 241 de 15 de abril de 2016.

Setor responsável pelo processo:

Licença à Gestante

O que é a lic

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

Quem tem direito? 

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

a) Licença para tratamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001, Portaria/GAB/SEGAD n

de 2007, Instrução Normativa

Portaria nº 1066

241 de 15 de abril de 2016.

Setor responsável pelo processo:

Gestante

O que é a licença à gestante?

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

Quem tem direito? 

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

Lei Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD n

de 2007, Instrução Normativa GAB/SEGAD n

1066, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

241 de 15 de abril de 2016.

Setor responsável pelo processo:

Gestante 

ença à gestante?

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

Quem tem direito?    

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

Lei Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD n

GAB/SEGAD n

, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

241 de 15 de abril de 2016. 

Setor responsável pelo processo: CSOP/SUBSA

ença à gestante? 

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica;

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

Lei Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD nº. 1148

GAB/SEGAD nº. 001/2011, de 28 de junho 

, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

CSOP/SUBSA

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica;

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

Ocupacional e Prevenção mediante perícia médica; 

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

Lei Complementar Estadual nº. 053, de 31 de 

. 1148, de 21 de novembro 

. 001/2011, de 28 de junho 

, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

CSOP/SUBSA 

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

havendo necessidade do magistrado passar por perícia médica; 

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

. 053, de 31 de 

, de 21 de novembro 

. 001/2011, de 28 de junho 

, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade.

ocorrerá no Estado da Federação em que o tratamento estiver 

Com relação aos magistrados, quantos dias de licença 

médica são necessários para que eles sejam submetidos à 

tamento de saúde própria até 30 (trinta) dias: será 

homologada pelo Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção, não 

b) Licença para tratamento de saúde própria entre 31 (trinta e um) e 

to e vinte) dias: será homologada pelo Coordenador de Saúde 

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família: o magistrado e o 

familiar a ser acompanhado por ele sempre deverão ser submetidos à 

ela Junta Médica Estadual, independente da quantidade de dias 

. 053, de 31 de 

, de 21 de novembro 

. 001/2011, de 28 de junho 

, de 09 de junho de 2010 e Lei Complementar 

Licença à qual a servidora parturiente faz jus em razão da maternidade. 
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A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

em comissão.

 

3. Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

onde 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

podem ser requeridos junto 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Prevenção. 

 

4. Qual o prazo para dar en

gestante? 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

do nascimento da criança.

 

5. O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

licença?

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

poderá fazê

aprovação por parte da Junta Médica Estadual.

 

6. Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

gestante?

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

 

7. 

a documentação necessária?

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

 

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

em comissão. 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

posso dá entrada no pedido?

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

podem ser requeridos junto 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Prevenção.    

Qual o prazo para dar en

gestante?  

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

do nascimento da criança.

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

licença? 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

poderá fazê-lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte da Junta Médica Estadual.

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

gestante? 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

a documentação necessária?

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

posso dá entrada no pedido?

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

podem ser requeridos junto 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Qual o prazo para dar en

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

do nascimento da criança.

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte da Junta Médica Estadual.

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

a documentação necessária?

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

posso dá entrada no pedido?

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

podem ser requeridos junto 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Qual o prazo para dar en

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

do nascimento da criança. 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte da Junta Médica Estadual.

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

a documentação necessária? 

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

posso dá entrada no pedido? 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

Qual o prazo para dar entrada nos pedidos de licença à 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte da Junta Médica Estadual.

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

 

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

trada nos pedidos de licença à 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

aprovação por parte da Junta Médica Estadual. 

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora.

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

A mesma documentação mencionada no item 6, p

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

trada nos pedidos de licença à 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

Caso a servidora perca o prazo para dá entrada no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém

cópia do documento de identificação da servidora. 

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

A mesma documentação mencionada no item 6, porém será necessária, 

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada.

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital

à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

trada nos pedidos de licença à 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (ce

oitenta) dias, cópia da certidão de nascimento do recém-nascido e 

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

orém será necessária, 

também, a apresentação da última ultrassonografia realizada. 

A servidora parturiente ou adotante, efetivas ou ocupantes de cargo 

Qual o formato dos procedimentos de licença à gestante e 

Os procedimentos de licença à gestante tramitam no formato digital e 

à Secretaria de Gestão de Pessoas/ 

Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde Ocupacional e 

trada nos pedidos de licença à 

O prazo é de 03 (três) dias úteis a contar da data do atestado médico e 

O que devo fazer em caso de perda do prazo para requerer a 

no pedido de licença, 

lo mesmo com atraso, porém a aceitação dependerá de 

Qual a documentação exigida para requerer a licença à 

Requerimento padrão, original do atestado médico de 180 (cento e 

nascido e 

Em caso de solicitação de licença à gestante antecipada, qual 

orém será necessária, 
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8. A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

julgue necessário.

  

9. Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

devo proceder?

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

de Pessoas/ Sub

Ocupaciona

o: Av. Cap. Ene Garc

Vista-

 

Fundamento legal: 

Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD n

1066, de 09 de junho de 2010.

Setor responsável pelo processo:

 

Licença Paternidade

 

1. Quem terá direito à Licença 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

 

Fundamento legal

Disposições Constitucionais Transitórias 

Lei Complementar Estadual n

VII, a)

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

julgue necessário.

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

devo proceder?

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

de Pessoas/ Sub

Ocupacional e Prevenção 

o: Av. Cap. Ene Garc

-RR - Sede Administrativa, 1

Fundamento legal: 

Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD n

, de 09 de junho de 2010.

Setor responsável pelo processo:

Licença Paternidade

Quem terá direito à Licença 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

Fundamento legal

Disposições Constitucionais Transitórias 

Lei Complementar Estadual n

VII, a) 

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

julgue necessário. 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

devo proceder? 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

de Pessoas/ Subsecretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

l e Prevenção 

o: Av. Cap. Ene Garce

Sede Administrativa, 1

Fundamento legal: Ementa Constitucional nº. 022

Complementar Estadual n

Portaria/GAB/SEGAD n

, de 09 de junho de 2010.

Setor responsável pelo processo:

Licença Paternidade

Quem terá direito à Licença 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

Fundamento legal: Consti

Disposições Constitucionais Transitórias 

Lei Complementar Estadual n

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

l e Prevenção a documentação necessária, via correios, para 

es, 1696 –

Sede Administrativa, 1

Ementa Constitucional nº. 022

Complementar Estadual nº. 053

Portaria/GAB/SEGAD nº. 1148, de 21 de novembro de 2007 e 

, de 09 de junho de 2010. 

Setor responsável pelo processo:

Licença Paternidade 

Quem terá direito à Licença 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

Constituição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias 

Lei Complementar Estadual nº. 053, de 31 de dezembro de 2001

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

a documentação necessária, via correios, para 

– São Francisco.  CEP: 69.305

Sede Administrativa, 1º Piso, Sala 128.

Ementa Constitucional nº. 022

. 053, de 31 de dezembr

, de 21 de novembro de 2007 e 

Setor responsável pelo processo: CSOP/SUBSA

Quem terá direito à Licença Paternidade? 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

tuição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias 

. 053, de 31 de dezembro de 2001

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

a documentação necessária, via correios, para 

São Francisco.  CEP: 69.305

Piso, Sala 128.

Ementa Constitucional nº. 022

, de 31 de dezembr

, de 21 de novembro de 2007 e 

CSOP/SUBSA

Paternidade? 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

tuição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias - Art. 4.

. 053, de 31 de dezembro de 2001

A servidora precisa ser submetida à perícia médica?

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecip

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

a documentação necessária, via correios, para 

São Francisco.  CEP: 69.305

Piso, Sala 128. 

Ementa Constitucional nº. 022, de 17.03.2009, 

, de 31 de dezembr

, de 21 de novembro de 2007 e 

CSOP/SUBSA 

Paternidade?  

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

tuição do Estado de Roraima

Art. 4.º, §1.º) e 

. 053, de 31 de dezembro de 2001

A servidora precisa ser submetida à perícia médica? 

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

apresentada, salvo nos casos de licença à gestante antecipada, em que 

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

a documentação necessária, via correios, para 

São Francisco.  CEP: 69.305-135, Boa 

, de 17.03.2009, 

, de 31 de dezembro de 2001, 

, de 21 de novembro de 2007 e Portaria n

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção.

tuição do Estado de Roraima (Atos das 

) e  

. 053, de 31 de dezembro de 2001 (Art.95, 

Não, pois a licença será homologada a partir da documentação 

ada, em que 

poderá ou não ocorrer a perícia, conforme a Divisão Médica Pericial 

Caso o parto ocorra em outro Estado da Federação, como 

Neste caso, a servidora deverá encaminhar para a Secretaria de Gestão 

secretaria de Saúde/Coordenação de Saúde 

a documentação necessária, via correios, para 

135, Boa 

, de 17.03.2009, Lei 

o de 2001, 

Portaria nº 

O servidor, em decorrência do nascimento ou adoção de filhos, por 20 

(vinte) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção. 

(Atos das 

(Art.95, 
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Setor responsável pelo processo:

 

Licença 

 

1.  

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

ano de idade.

 

Fundamento legal: 

Disposições Constitucionais Transitórias 

Complementar Estadual n.

Setor responsável pelo processo:

 

Licença p

 

1. Quem tem direito à Licença para acom

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

 

2. A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

Não. Será sem remuneração.

 

3. Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

 

4. 

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

 

Setor responsável pelo processo:

Licença à Adotante

 Quem terá direito a Licença à Adotante? 

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

ano de idade. 

Fundamento legal: 

Disposições Constitucionais Transitórias 

Complementar Estadual n.

Setor responsável pelo processo:

Licença para Acompanhar Cônjuge

Quem tem direito à Licença para acom

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

ão. Será sem remuneração.

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Essa licença poderá ser renovada?

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

Setor responsável pelo processo:

Adotante

Quem terá direito a Licença à Adotante? 

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Fundamento legal: Constituição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias 

Complementar Estadual n.

Setor responsável pelo processo:

ara Acompanhar Cônjuge

Quem tem direito à Licença para acom

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

ão. Será sem remuneração.

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Essa licença poderá ser renovada?

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

Setor responsável pelo processo:

Adotante 

Quem terá direito a Licença à Adotante? 

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Constituição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias 

Complementar Estadual n.º 053/2001

Setor responsável pelo processo:

ara Acompanhar Cônjuge

Quem tem direito à Licença para acom

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

ão. Será sem remuneração. 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Essa licença poderá ser renovada?

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

Setor responsável pelo processo: SLA

Quem terá direito a Licença à Adotante? 

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Constituição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias 

053/2001 ( Art. 95,VII,a)

Setor responsável pelo processo: SLA

ara Acompanhar Cônjuge

Quem tem direito à Licença para acom

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Essa licença poderá ser renovada?

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

SLA 

Quem terá direito a Licença à Adotante? 

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Constituição do Estado de Roraima

Disposições Constitucionais Transitórias - Art. 4.

( Art. 95,VII,a)

SLA 

ara Acompanhar Cônjuge 

Quem tem direito à Licença para acompanhar cônjuge?

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Essa licença poderá ser renovada?  

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

Quem terá direito a Licença à Adotante?  

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Constituição do Estado de Roraima

Art. 4.º

( Art. 95,VII,a) 

 

panhar cônjuge?

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro.

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

Constituição do Estado de Roraima (Atos das 

, §2.º) e 

panhar cônjuge?

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

A Licença para acompanhar cônjuge será remunerada? 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração?

Terá a duração do afastamento do cônjuge ou companheiro. 

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira.

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 

(Atos das 

) e Lei 

 

O servidor cujo cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto 

do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

 

Concedida a Licença ao servidor está terá qual duração? 

Poderá ser renovada a cada dois anos, desde que o servidor requeira. 
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5. O período

acompanhar cônjuge será computado?

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

Licença p

 

1. Quem tem direito

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

serviço militar obrigatório.

 

2. Qual a documentação necessária?

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

de convocação para o serviço militar;

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor respo

  

 

Licença 
 

1. Quem tem direito ?

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

forma da legislação eleitoral vigente.

O período

acompanhar cônjuge será computado?

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Licença para 

Quem tem direito

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

serviço militar obrigatório.

Qual a documentação necessária?

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

de convocação para o serviço militar;

amento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

Licença para Atividade Política

Quem tem direito ?

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

forma da legislação eleitoral vigente.

O período em que o servidor estiver em Licença para 

acompanhar cônjuge será computado?

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 81).

Setor responsável pelo processo:

ara o Serviço Militar

Quem tem direito

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

serviço militar obrigatório.

Qual a documentação necessária?

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

de convocação para o serviço militar;

amento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 82).

nsável pelo processo:

ara Atividade Política

Quem tem direito ?

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

forma da legislação eleitoral vigente.

em que o servidor estiver em Licença para 

acompanhar cônjuge será computado?

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Lei Complementar Estadual n

(art. 81). 

Setor responsável pelo processo:

Serviço Militar

Quem tem direito? 

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

serviço militar obrigatório. 

Qual a documentação necessária?

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

de convocação para o serviço militar;

Lei Complementar Estadual n

(art. 82). 

nsável pelo processo:

ara Atividade Política

Quem tem direito ? 

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

forma da legislação eleitoral vigente.

em que o servidor estiver em Licença para 

acompanhar cônjuge será computado?

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

Serviço Militar

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

Qual a documentação necessária?

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

de convocação para o serviço militar; 

Lei Complementar Estadual n

nsável pelo processo: SLA

ara Atividade Política

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

forma da legislação eleitoral vigente. 

em que o servidor estiver em Licença para 

acompanhar cônjuge será computado? 

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Lei Complementar Estadual n

SLA 

Serviço Militar 

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas par

Qual a documentação necessária? 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

ara Atividade Política 

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

em que o servidor estiver em Licença para 

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

o servidor que for convocado pelas Forças Armadas para a prestação de 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

em que o servidor estiver em Licença para 

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

053, de 31 de 

a a prestação de 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

053, de 31 de 

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 

em que o servidor estiver em Licença para 

Não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito. 

053, de 31 de 

a a prestação de 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia imediata, 

encaminhado ao dirigente máximo do órgão, constando o comprovante 

053, de 31 de 

O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na 
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2. Qual a documentação necessária?

O requerente deve juntar ao pedi

Aprovados e Registro de Candidatura.

 

3. 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

no art. 1

de inelegibilidad

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

  

Licença p

 

1. Quando é concedida?

Após cada qui

interesse da Administração, afastar

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

 

Fundamento legal:

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

Setor responsável pelo processo:

 

Qual a documentação necessária?

O requerente deve juntar ao pedi

Aprovados e Registro de Candidatura.

Por que 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

no art. 1º, II, l, da Lei Complementar n

de inelegibilidad

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais.

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

Licença para Capacitação

Quando é concedida?

Após cada qui

interesse da Administração, afastar

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Fundamento legal:

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

Setor responsável pelo processo:

Qual a documentação necessária?

O requerente deve juntar ao pedi

Aprovados e Registro de Candidatura.

 solicitar essa licença?

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

, II, l, da Lei Complementar n

de inelegibilidade do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 83).

Setor responsável pelo processo:

ara Capacitação

Quando é concedida?

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

interesse da Administração, afastar

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual 053/2001

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

Setor responsável pelo processo:

 

Qual a documentação necessária?

O requerente deve juntar ao pedi

Aprovados e Registro de Candidatura.

solicitar essa licença?

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

, II, l, da Lei Complementar n

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais.

Lei Complementar Estadual n

(art. 83). 

Setor responsável pelo processo:

ara Capacitação

Quando é concedida? 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

interesse da Administração, afastar

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Lei Complementar Estadual 053/2001

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

Setor responsável pelo processo:

 

Qual a documentação necessária?

O requerente deve juntar ao pedido Ata da Convenção, Lista de 

Aprovados e Registro de Candidatura. 

solicitar essa licença? 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

, II, l, da Lei Complementar n

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais.

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

ara Capacitação 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

interesse da Administração, afastar-se do cargo efetivo, por até 3 

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Lei Complementar Estadual 053/2001

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

Setor responsável pelo processo: SLA

Qual a documentação necessária? 

do Ata da Convenção, Lista de 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

, II, l, da Lei Complementar nº 64/90, que trata da hipótese 

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais. 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

se do cargo efetivo, por até 3 

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Lei Complementar Estadual 053/2001

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

SLA 

do Ata da Convenção, Lista de 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

64/90, que trata da hipótese 

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

se do cargo efetivo, por até 3 

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Lei Complementar Estadual 053/2001

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008

do Ata da Convenção, Lista de 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

64/90, que trata da hipótese 

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

053, de 31 de 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

se do cargo efetivo, por até 3 

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Lei Complementar Estadual 053/2001 (art. 84) e 

Lei Complementar Estadual 142, de 29 de dezembro de 2008 (art. 25). 

do Ata da Convenção, Lista de 

Para comprovar a desincompatibilização do cargo efetivo, com fulcro 

64/90, que trata da hipótese 

e do servidor público que não se afastar do referido 

órgão até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

053, de 31 de 

nquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

se do cargo efetivo, por até 3 

(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional. 

(art. 84) e 

(art. 25).  

28 



 

Licença Para Tratar De Interesse Particular

 

1. 1. Quem tem direito à Licença para tratar 

particular?

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

 

2. 2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

particular?

O prazo será de até t

 

3. 3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

ou no interesse do serviço.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

  

Licença 

 

1. O que é e quem tem direito ?

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Entidade fiscalizadora da prof

 

2. Qual a documentação necessária?

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

particular? 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

particular? 

O prazo será de até t

3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

ou no interesse do serviço.

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

Licença para Desempenho d

O que é e quem tem direito ?

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Entidade fiscalizadora da prof

Qual a documentação necessária?

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

O prazo será de até três anos consecutivos, sem remuneração.

3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

ou no interesse do serviço.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 85).

Setor responsável pelo processo:

para Desempenho d

O que é e quem tem direito ?

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Entidade fiscalizadora da prof

Qual a documentação necessária?

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

rês anos consecutivos, sem remuneração.

3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

ou no interesse do serviço. 

Lei Complementar Estadual n

(art. 85). 

Setor responsável pelo processo:

para Desempenho d

O que é e quem tem direito ?

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Entidade fiscalizadora da profissão

Qual a documentação necessária?

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

rês anos consecutivos, sem remuneração.

3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

para Desempenho de Mandato

O que é e quem tem direito ? 

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

issão 

Qual a documentação necessária?

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

rês anos consecutivos, sem remuneração.

3. Essa Licença poderá ser interrompida?

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

e Mandato

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Qual a documentação necessária? 

Licença Para Tratar De Interesse Particular

1. Quem tem direito à Licença para tratar 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

rês anos consecutivos, sem remuneração.

3. Essa Licença poderá ser interrompida? 

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

e Mandato Classista

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

Licença Para Tratar De Interesse Particular 

de interesse 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório.

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

rês anos consecutivos, sem remuneração. 

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

053, de 31 de 

Classista

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 

de interesse 

A licença poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, a 

critério da Administração, desde que não esteja em estágio probatório. 

2. Qual a duração da licença para tratar de interesse 

Sim. Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 

053, de 31 de 

Classista 

é o afastamento, sem remuneração, concedido ao servidor para o 

desempenho de mandato em Confederação, Federação, Associação de 

Classe de âmbito nacional, Sindicato representativo da categoria ou 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

  

Doação 

 

1. O servidor que doar sangue poderá ausentar

período?

Poderá ausentar

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

mandato classista;

Cópia autenticada da ata da A

que escolheu o servidor para o cargo;

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

servidor;

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

Setor responsável pelo processo:

Doação de Sangue

O servidor que doar sangue poderá ausentar

período? 

Poderá ausentar

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

mandato classista;

Cópia autenticada da ata da A

que escolheu o servidor para o cargo;

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

vidor; 

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 86).

Setor responsável pelo processo:

e Sangue

O servidor que doar sangue poderá ausentar

Poderá ausentar-se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 90, I).

Setor responsável pelo processo:

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

mandato classista; 

Cópia autenticada da ata da A

que escolheu o servidor para o cargo;

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

Lei Complementar Estadual n

(art. 86). 

Setor responsável pelo processo:

e Sangue 

O servidor que doar sangue poderá ausentar

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

Lei Complementar Estadual n

(art. 90, I). 

Setor responsável pelo processo:

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

Cópia autenticada da ata da Assembleia Geral Ordinária da eleição 

que escolheu o servidor para o cargo;

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

O servidor que doar sangue poderá ausentar

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

ssembleia Geral Ordinária da eleição 

que escolheu o servidor para o cargo; 

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

O servidor que doar sangue poderá ausentar

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

Lei Complementar Estadual n

SLA 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão;

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

ssembleia Geral Ordinária da eleição 

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade;

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

CONCESSÕES

O servidor que doar sangue poderá ausentar

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

imediata, encaminhado ao dirigente máximo do órgão; 

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

ssembleia Geral Ordinária da eleição 

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade;

Documento que comprove o número de filiados à Entidade; 

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

053, de 31 de 

CONCESSÕES

O servidor que doar sangue poderá ausentar-se por qual 

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação.

053, de 31 de 

Requerimento do servidor, via SEI, com anuência da chefia 

Cópia autenticada do estatuto da Entidade onde exercerá o 

ssembleia Geral Ordinária da eleição 

Cópia da ata da Assembleia de Posse do servidor na Entidade; 

 

Cópia de documento que comprove o último dia trabalhado pelo 

053, de 31 de 

 
CONCESSÕES 

se por qual 

se por 01 (um) dia, no dia que ocorreu a doação. 

053, de 31 de 
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Ausência 

 

1. O servido

qual período?

Poderá ausentar

casamento (data da certidão).

 

Fundamento legal: 

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

Falecimento de Pessoa d

 

1. O servidor poderá au

qual período?

Poderá ausentar

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

 

Fundamento legal

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

Ausência e

O servido

qual período?

Poderá ausentar

casamento (data da certidão).

Fundamento legal: 

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Falecimento de Pessoa d

O servidor poderá au

qual período?

Poderá ausentar

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Fundamento legal

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

em Razão 

O servidor poderá ausentar

qual período? 

Poderá ausentar-se por oito dias consecutivos, contados da data do 

casamento (data da certidão).

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 90, III, “a”).

Setor responsável pelo processo:

Falecimento de Pessoa d

O servidor poderá au

qual período? 

Poderá ausentar-se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 90, III, b).

Setor responsável pelo processo:

 

m Razão de Casamento

r poderá ausentar

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

casamento (data da certidão). 

Lei Complementar Estadual n

(art. 90, III, “a”).

Setor responsável pelo processo:

Falecimento de Pessoa d

O servidor poderá ausentar

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Lei Complementar Estadual n

(art. 90, III, b).

Setor responsável pelo processo:

 

e Casamento

r poderá ausentar-se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

Lei Complementar Estadual n

(art. 90, III, “a”). 

Setor responsável pelo processo: SLA

Falecimento de Pessoa da Família

sentar-se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Lei Complementar Estadual n

(art. 90, III, b). 

Setor responsável pelo processo: SLA

e Casamento 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

a Família 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Lei Complementar Estadual n

A 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

053, de 31 de 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

053, de 31 de 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

053, de 31 de 

se em virtude de casamento por 

se por oito dias consecutivos, contados da data do 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

053, de 31 de 
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Cessão

 

1. O que é cessão de servidor?

Considera

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

situações previstas em leis específicas.

 

2. 

cargo em comissão ou função de confiança?

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

Compreende

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

em regulamentações internas.

 

3. Qual é o prazo 

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

cessionários.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Resolução n.° 15, de 06 de 

Setor responsável pelo processo:

 

Cessão 

O que é cessão de servidor?

Considera-se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

situações previstas em leis específicas.

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança?

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

Compreende-se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

em regulamentações internas.

Qual é o prazo 

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

cessionários. 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Resolução n.° 15, de 06 de 

Setor responsável pelo processo:

O que é cessão de servidor?

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

situações previstas em leis específicas.

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança?

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

em regulamentações internas.

Qual é o prazo para cessão de servidor?

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 87), 

Resolução n.° 15, de 06 de 

Setor responsável pelo processo:

O que é cessão de servidor?

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

situações previstas em leis específicas.

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança?

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

em regulamentações internas. 

para cessão de servidor?

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

Lei Complementar Estadual n

(art. 87), Resolução n

Resolução n.° 15, de 06 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo:

O que é cessão de servidor? 

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

situações previstas em leis específicas. 

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança?

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

para cessão de servidor?

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

Lei Complementar Estadual n

Resolução n

abril de 2016. 

Setor responsável pelo processo: SLA

AFASTAMENTOS

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

 

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança? 

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

para cessão de servidor?

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

Lei Complementar Estadual n

Resolução nº 055, de 20 de julho de 2011

 

SLA 

AFASTAMENTOS

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

 

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

 

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

055, de 20 de julho de 2011

AFASTAMENTOS

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outr

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

O ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. 

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

053, de 31 de 

055, de 20 de julho de 2011

AFASTAMENTOS 

se cessão o ato discricionário e autorizativo para o exercício 

de cargo em comissão ou função comissionada em outros órgãos ou 

entidades dos Poderes do Estado de Roraima, da União, de outros 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou para atender a 

De quem é o ônus na hipótese de cessão para exercício de 

cessionária. 

se nas obrigações do cessionário o ressarcimento, 

mediante reembolso, de todas as vantagens deferidas ao servidor pelo 

Tribunal que não tenham caráter cumulativo e que estejam previstas 

A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e 

053, de 31 de 

055, de 20 de julho de 2011 e 
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Exercício 

 

 

1. O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

É uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou distrital.

 

Fundament

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

  

Estudo 

 

1. 1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

particular?

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

 

1. Os ocupantes de que ca

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

Exercício d

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou distrital.

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Estudo ou Missão 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

particular? 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial.

Fundamento legal:

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Os ocupantes de que ca

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

de Mandato Eletivo

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou distrital.

o legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 88)

Setor responsável pelo processo:

u Missão 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 89)

Setor responsável pelo processo:

Os ocupantes de que ca

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

e Mandato Eletivo

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou distrital.

Lei Complementar Estadual n

(art. 88) 

Setor responsável pelo processo:

u Missão no Exterior

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial.

Lei Complementar Estadual n

(art. 89) 

Setor responsável pelo processo:

Os ocupantes de que cargos podem ser substituídos?

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

e Mandato Eletivo

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou distrital.

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

o Exterior

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial.

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SLA

rgos podem ser substituídos?

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

e Mandato Eletivo 

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

o Exterior 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

servidores para estudo ou missão oficial. 

Lei Complementar Estadual n

SLA 

SUBSTITUIÇÃO

rgos podem ser substituídos?

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

O que é a licença para exercício de mandato eletivo?

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

SUBSTITUIÇÃO

rgos podem ser substituídos?

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

O que é a licença para exercício de mandato eletivo? 

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

053, de 31 de 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

053, de 31 de 

SUBSTITUIÇÃO

rgos podem ser substituídos? 

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 

uma permissão ao servidor quando investido em mandato eletivo 

053, de 31 de 

1. Quem tem direito à Licença para tratar de interesse 

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior é uma permissão aos 

053, de 31 de 

SUBSTITUIÇÃO 

Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 

ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no 
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regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

pelo dirigente máximo

 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

TJ/DCA

TJ/DCA

16 e TJ/DCA

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

 

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

TJ/DCA

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

dias. 

 

2. Quem pode substituir?

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

preencham os re

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

servidores.

 

3. Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

proporcional aos dias de substituição.

 

4. 

substituição?

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

pelo dirigente máximo

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

TJ/DCA-2, TJ/DCA

TJ/DCA-8, TJ/DCA 

16 e TJ/DCA-

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

TJ/DCA-14, TJ/DCA

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Quem pode substituir?

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

preencham os re

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

idores. 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

proporcional aos dias de substituição.

É necessário s

substituição?

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

pelo dirigente máximo 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

2, TJ/DCA-3, TJ/DCA

8, TJ/DCA - 10, TJ/DCA

-18, poderão ser substituídos no

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

14, TJ/DCA-17 e TJ/DCA

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Quem pode substituir?

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

preencham os requisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

proporcional aos dias de substituição.

É necessário s

substituição? 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

 do órgão ou entidade.

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

3, TJ/DCA

10, TJ/DCA

18, poderão ser substituídos no

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

17 e TJ/DCA

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Quem pode substituir? 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

proporcional aos dias de substituição.

É necessário solicitar o pagamento da diferença de 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

do órgão ou entidade.

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

3, TJ/DCA-4, TJ/DCA

10, TJ/DCA-11, TJ/DCA

18, poderão ser substituídos no

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

17 e TJ/DCA-19 somente serão substituídos em 

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

proporcional aos dias de substituição. 

olicitar o pagamento da diferença de 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

do órgão ou entidade. 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

4, TJ/DCA-5, TJ/DCA

11, TJ/DCA-12, TJ/DCA

18, poderão ser substituídos nos seus afastamentos e 

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição.

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DC

19 somente serão substituídos em 

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

olicitar o pagamento da diferença de 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

5, TJ/DCA-

12, TJ/DCA

s seus afastamentos e 

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

substituído, proporcional aos dias de substituição. 

Os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA-

19 somente serão substituídos em 

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

olicitar o pagamento da diferença de 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA

-6, TJ/DCA

12, TJ/DCA-15, TJ/DCA

s seus afastamentos e 

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

-9, TJ/DCA

19 somente serão substituídos em 

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição?

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

olicitar o pagamento da diferença de 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados 

Somente os titulares dos cargos em comissão de códigos TJ/DCA-1, 

6, TJ/DCA-7, 

15, TJ/DCA-

s seus afastamentos e 

impedimentos por servidores previamente indicados, que farão jus a 

percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do 

9, TJ/DCA-13, 

19 somente serão substituídos em 

seus afastamentos e impedimentos quando por prazo superior a trinta 

Apenas servidores pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, que 

quisitos para exercício do cargo e não se enquadrem 

em alguma das hipóteses que recaiam na prática de nepotismo ou nas 

vedações previstas na Resolução n.° 156/2012, do Conselho Nacional de 

Justiça. Estagiários não serão designados para substituição de 

Como é realizado o pagamento pelos dias de substituição? 

Os servidores designados para substituição farão jus à percepção da 

diferença entre o vencimento do seu cargo e o do cargo substituído, 

olicitar o pagamento da diferença de 
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Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

designou o servidor para substituição.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

novembro de 2014

de 2016

Setor responsável pelo processo:

 

   

1. Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

processamento

Dia 10 de cada mês.

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

 

2. Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

O contracheque será disponi

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

(pagamentos) aos servidores.

 

3. Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Dia 20 de cada mês.

 

4. Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

designou o servidor para substituição.

Fundamento legal:

dezembro de 2001 

novembro de 2014

de 2016. 

Setor responsável pelo processo:

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

processamento

Dia 10 de cada mês.

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

O contracheque será disponi

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

(pagamentos) aos servidores.

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Dia 20 de cada mês.

Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

designou o servidor para substituição.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 35 “caput”) 

novembro de 2014 (art. 4, § 2°) e 

Setor responsável pelo processo:

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

processamento as Folha de salários e proventos?

Dia 10 de cada mês.  

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

O contracheque será disponi

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

(pagamentos) aos servidores.

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Dia 20 de cada mês. 

Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

designou o servidor para substituição.

Lei Complementar Estadual n

(art. 35 “caput”) 

(art. 4, § 2°) e 

Setor responsável pelo processo:

FOLHA DE PAGAMENTO E 
DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

as Folha de salários e proventos?

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

O contracheque será disponi

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

(pagamentos) aos servidores. 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

designou o servidor para substituição. 

Lei Complementar Estadual n

(art. 35 “caput”) 

(art. 4, § 2°) e Resoluçã

Setor responsável pelo processo: SUBAP

FOLHA DE PAGAMENTO E 
DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

as Folha de salários e proventos?

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

O contracheque será disponibilizado na internet, página do 

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

Lei Complementar Estadual n

- Resolução n° 053, de 13 de 

Resolução n° 70, de 19 de dezembro 

SUBAP 

FOLHA DE PAGAMENTO E 
DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

as Folha de salários e proventos?

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente. 

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

bilizado na internet, página do 

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Se o servidor progredir é necessário requere

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

Resolução n° 053, de 13 de 

o n° 70, de 19 de dezembro 

FOLHA DE PAGAMENTO E 
DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

as Folha de salários e proventos? 

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

se prorrogada até o primeiro dia útil subsequente.  

Qual o prazo para disponibilização do contracheque?

bilizado na internet, página do 

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

Se o servidor progredir é necessário requerer o pagamento?

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

053, de 31 de 

Resolução n° 053, de 13 de 

o n° 70, de 19 de dezembro 

FOLHA DE PAGAMENTO E 
DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera

Qual o prazo para disponibilização do contracheque? 

bilizado na internet, página do 

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos?

r o pagamento?

Não. O setor responsável pelo lançamento dos valores em folha de 

pagamento o faz automaticamente após a publicação da Portaria que 

053, de 31 de 

Resolução n° 053, de 13 de 

o n° 70, de 19 de dezembro 

  
FOLHA DE PAGAMENTO E 

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS 

Qual a data limite para recebimento de procedimentos 

administrativos e/ou documentos para serem inclusos para 

Quando a data limite recair em sábado, domingo e feriado, considera-

bilizado na internet, página do 

servidor/contracheque, logo após se realize a confirmação dos créditos 

Qual o dia do pagamento da folha de Salários e proventos? 

r o pagamento? 
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Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

publicações de atos ou portarias.

 

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

 

1. O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

São desconto

ou o ben

decisão administrativa

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

2. O que são

São desconto

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

autorização do consignado

facultativas

• 

• 

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

publicações de atos ou portarias.

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

descontos

ou o benefício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

decisão administrativa

Contribuição para a seguridade social;

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

Obrigações decorrentes de decisão

Reposição e indenização ao erário;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Taxa de ocupação de imóvel funcional; 

Pensão alimentícia judicial; e

Outros descontos compulsórios instituídos por lei.

O que são

descontos

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

autorização do consignado

facultativas: 

contribuição para planos de saúde;

pensão alimentícia voluntária;

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

publicações de atos ou portarias.

Fundamento legal: Portaria n° 876

Setor responsável pelo processo:

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

s incidente

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

decisão administrativa. 

Contribuição para a seguridade social;

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

Obrigações decorrentes de decisão

Reposição e indenização ao erário;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Taxa de ocupação de imóvel funcional; 

Pensão alimentícia judicial; e

Outros descontos compulsórios instituídos por lei.

O que são consignações facultativas?

s incidente

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

autorização do consignado

ontribuição para planos de saúde;

ensão alimentícia voluntária;

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

publicações de atos ou portarias.

Portaria n° 876

Setor responsável pelo processo:

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

incidentes sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

. São consideradas consignações compulsórias

Contribuição para a seguridade social;

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

Obrigações decorrentes de decisão

Reposição e indenização ao erário;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Taxa de ocupação de imóvel funcional; 

Pensão alimentícia judicial; e

Outros descontos compulsórios instituídos por lei.

consignações facultativas?

incidentes sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

autorização do consignado

ontribuição para planos de saúde;

ensão alimentícia voluntária;

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

publicações de atos ou portarias. 

Portaria n° 876, de 21 de novembro de 2006.

Setor responsável pelo processo: SUBFP

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

consideradas consignações compulsórias

Contribuição para a seguridade social;

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

Obrigações decorrentes de decisão

Reposição e indenização ao erário;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Taxa de ocupação de imóvel funcional; 

Pensão alimentícia judicial; e 

Outros descontos compulsórios instituídos por lei.

consignações facultativas?

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

autorização do consignado. São consideradas consignações 

ontribuição para planos de saúde;

ensão alimentícia voluntária; 

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

, de 21 de novembro de 2006.

SUBFP 

CONSIGNAÇÕES

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

consideradas consignações compulsórias

Contribuição para a seguridade social; 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

Obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;

Reposição e indenização ao erário; 

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Taxa de ocupação de imóvel funcional;  

Outros descontos compulsórios instituídos por lei.

consignações facultativas? 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

São consideradas consignações 

ontribuição para planos de saúde; 

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

, de 21 de novembro de 2006.

CONSIGNAÇÕES

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)?

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

consideradas consignações compulsórias

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

judicial ou administrativa;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR;

Outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

São consideradas consignações 

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

, de 21 de novembro de 2006. 

CONSIGNAÇÕES

O que são consignações compulsórias (obrigatórias)? 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

consideradas consignações compulsórias

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; 

judicial ou administrativa;

Custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pelo TJRR; 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

São consideradas consignações 

Não, o pagamento será realizado automaticamente, observando as 

CONSIGNAÇÕES 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

efício de pensão, por força de lei, de ordem judicial ou de 

consideradas consignações compulsórias: 

judicial ou administrativa; 

 

sobre o subsídio, a remuneração, o provento 

ou o benefício de pensão, por meio de sistema eletrônico de margem 

consignável ou mediante solicitação por escrito do consignatário e 

São consideradas consignações 
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• 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

• 

associação de classe;

• amortização de empréstimo ou financiamento;

• 

• 

 

3. Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

Para os efeitos dos limites de 

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, excluídas:

• 

• ajuda de custo;

• auxílio

• auxílio

• adicional de férias;

• adicional pela prestação de serviço extraordinário;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

 

4. Que valor deve

para fazer empréstimos?

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

mensalidade ou contribuição 

associação de classe;

amortização de empréstimo ou financiamento;

mensalidade em favor de instituições de ensino; e

outros descontos instituídos por termo de acordo.

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

Para os efeitos dos limites de 

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, excluídas:

diárias; 

ajuda de custo;

auxílio-natalidade;

auxílio-creche;

adicional de férias;

adicional pela prestação de serviço extraordinário;

gratificação natalina;

gratificação anual de desempenho;

gratificação por exercício cumulativo;

gratificação por encargo de curso;

diferença de substituição;

férias indenizadas; e

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

Que valor deve

para fazer empréstimos?

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

mensalidade ou contribuição 

associação de classe;

amortização de empréstimo ou financiamento;

mensalidade em favor de instituições de ensino; e

descontos instituídos por termo de acordo.

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

Para os efeitos dos limites de 

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, excluídas: 

ajuda de custo; 

natalidade;

creche; 

adicional de férias;

adicional pela prestação de serviço extraordinário;

gratificação natalina;

ificação anual de desempenho;

gratificação por exercício cumulativo;

gratificação por encargo de curso;

diferença de substituição;

férias indenizadas; e

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

Que valor deve-

para fazer empréstimos?

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

mensalidade ou contribuição 

associação de classe; 

amortização de empréstimo ou financiamento;

mensalidade em favor de instituições de ensino; e

descontos instituídos por termo de acordo.

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

Para os efeitos dos limites de consignação de 30% e 70%

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

natalidade; 

adicional de férias; 

adicional pela prestação de serviço extraordinário;

gratificação natalina; 

ificação anual de desempenho;

gratificação por exercício cumulativo;

gratificação por encargo de curso;

diferença de substituição;

férias indenizadas; e 

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

-se usar para saber quant

para fazer empréstimos? 

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

mensalidade ou contribuição em favor de entidade sindical ou de 

amortização de empréstimo ou financiamento;

mensalidade em favor de instituições de ensino; e

descontos instituídos por termo de acordo.

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

consignação de 30% e 70%

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

adicional pela prestação de serviço extraordinário;

ificação anual de desempenho;

gratificação por exercício cumulativo;

gratificação por encargo de curso;

diferença de substituição; 

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

se usar para saber quant

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

em favor de entidade sindical ou de 

amortização de empréstimo ou financiamento;

mensalidade em favor de instituições de ensino; e

descontos instituídos por termo de acordo.

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

consignação de 30% e 70%

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

adicional pela prestação de serviço extraordinário;

ificação anual de desempenho; 

gratificação por exercício cumulativo; 

 

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio

se usar para saber quant

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar;

em favor de entidade sindical ou de 

amortização de empréstimo ou financiamento; 

mensalidade em favor de instituições de ensino; e 

descontos instituídos por termo de acordo. 

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo?

consignação de 30% e 70%

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

verbas de caráter indenizatório, exceto o auxílio-alimentação.

se usar para saber quanto se tem disponível 

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

opere com seguro de vida ou previdência complementar; 

em favor de entidade sindical ou de 

Quais os valores do contracheque que devem ser somado

para se chegar aos valores compulsório e facultativo? 

consignação de 30% e 70%, considera

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais,

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

alimentação.

o se tem disponível 

mensalidade ou contribuição para entidade de previdência que 

em favor de entidade sindical ou de 

Quais os valores do contracheque que devem ser somados 

, considera-se 

remuneração o subsídio, os proventos e a soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais vantagens pessoais, bem 

como a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de 

alimentação. 

o se tem disponível 
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Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado.

 

5. 

no contracheque?

Nos casos de empréstimos 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

dessas.

 

6. Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

fazer um novo empréstimo?

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

negativo.

 

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

 

  

Gratificação Natalina

 

1. Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

servidor

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado.

Pode-se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

no contracheque?

Nos casos de empréstimos 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

dessas. 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

fazer um novo empréstimo?

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

negativo. 

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

Gratificação Natalina

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

servidores do TJRR?

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado.

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

no contracheque? 

Nos casos de empréstimos 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

fazer um novo empréstimo?

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

Fundamento legal: Portaria n

Setor responsável pelo processo:

Gratificação Natalina

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

es do TJRR? 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado.

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

Nos casos de empréstimos suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

fazer um novo empréstimo? 

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

Portaria nº 

Setor responsável pelo processo:

Gratificação Natalina 

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado.

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

 

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

 1656, de 16 de agosto de 2017.

Setor responsável pelo processo: SCAL

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

contracheque, caso já não tenha sido utilizado. 

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

, de 16 de agosto de 2017.

SCAL 

GRATIFICAÇÕES

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

, de 16 de agosto de 2017.

GRATIFICAÇÕES

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um nov

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

, de 16 de agosto de 2017. 

GRATIFICAÇÕES

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

Aquele que está discriminado como “margem consignável 30%” no seu 

se fazer um novo empréstimo já tendo um suspenso 

suspensos, o valor da parcela suspensa não 

poderá ser utilizado para novas consignações antes da regularização 

Se a margem consignável 30% estiver negativa, pode-se 

Servidor com margem 30% negativa, só poderá fazer um novo 

empréstimo, se a nova parcela cobrir a parcela antiga e o valor 

negativo, isto é, a subtração do valor da parcela antiga com o valor 

  
GRATIFICAÇÕES 

Como é feito o pagamento da Gratificação Natalina aos 

A gratificação natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro 

salário, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 
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servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

respectivo ano. 

A fração igual ou su

integral. 

 

2. Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

confiança

 O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

ainda que

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

período 

 

3. Qua

Natalina?

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

pagamento de 

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

mencionada.

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

com o

junho do ano

 

4. Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

remuneração do mês da exoneração.

 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

respectivo ano. 

A fração igual ou su

integral.  

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

confiança? 

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

ainda que em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

período de substituição.

Quais a data limite para pagamento da Gratificação 

Natalina? 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

pagamento de 

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

mencionada. 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

com o terço constitucional das

junho do ano respectivo.

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

emuneração do mês da exoneração.

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

respectivo ano.  

A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

de substituição.

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

terço constitucional das

respectivo.

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

emuneração do mês da exoneração.

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

de substituição. 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

cinquenta por cento

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

terço constitucional das

respectivo.  

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

emuneração do mês da exoneração.

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

cinquenta por cento

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

 férias que sejam anteriores ao mês de 

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

emuneração do mês da exoneração. 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

cinquenta por cento) da gra

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

férias que sejam anteriores ao mês de 

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

efetivos que exercem cargos em comissão ou função de 

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

da gratificação natalina ao 

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

férias que sejam anteriores ao mês de 

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

ou função de 

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

tificação natalina ao 

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50%

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

férias que sejam anteriores ao mês de 

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado?

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no 

perior a quinze dias será considerada como mês 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

ou função de 

O servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, 

em substituição, quando dispensado ou exonerado, 

perceberá a gratificação natalina, proporcional aos meses de efetivo 

exercício em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês 

em que ocorreu o ato exoneratório, de dispensa ou o término do 

a data limite para pagamento da Gratificação 

A Gratificação Natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro 

de cada ano. Todavia, o Tribunal de Justiça poderá antecipar o 

tificação natalina ao 

servidor, sendo o percentual restante pago até a data acima 

Mediante manifesto interesse do servidor, o adiantamento de 50% 

(cinquenta por cento) da gratificação natalina será pago juntamente 

férias que sejam anteriores ao mês de 

Como é calculada a Gratificação do servidor exonerado? 

O servidor exonerado receberá a gratificação natalina na proporção de 

1/12 (um doze avos) da remuneração, tendo por base de cálculo a 

39 



 

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (a

dezembro de 2015. 

Setor responsável pelo processo:

 

 

Gratificação 

 

1. O que é Gratificação de Localidade?

A Gratificação de Localidade 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

TJ/NM

• 

• Alto Alegre: 20% (vinte por cento);

• 

• 

 

2. Servidores comissionados percebem a Grat

Localidade?

Sim. 

 

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 22).

Setor responsável pelo processo:

 

 

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (a

dezembro de 2015. 

Setor responsável pelo processo:

ratificação 

O que é Gratificação de Localidade?

A Gratificação de Localidade 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

TJ/NM-1: 

Cantá e Mucajaí: 15% (quinze por cento);

Alto Alegre: 20% (vinte por cento);

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Localidade? 

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 22).

Setor responsável pelo processo:

Fundamento Legal: 

dezembro de 2001 (a

dezembro de 2015.  

Setor responsável pelo processo:

ratificação de Localidade

O que é Gratificação de Localidade?

A Gratificação de Localidade 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

Cantá e Mucajaí: 15% (quinze por cento);

Alto Alegre: 20% (vinte por cento);

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Fundamento Legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

de 2014 (art. 22). 

Setor responsável pelo processo:

 

Lei Complementar Estadual n.

dezembro de 2001 (artigos 59 a 63) e 

Setor responsável pelo processo:

e Localidade

O que é Gratificação de Localidade?

A Gratificação de Localidade 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

Cantá e Mucajaí: 15% (quinze por cento);

Alto Alegre: 20% (vinte por cento);

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Lei Complementar Estadual n.º 227

Setor responsável pelo processo:

 

Lei Complementar Estadual n.

rtigos 59 a 63) e 

Setor responsável pelo processo: SUBFP

e Localidade 

O que é Gratificação de Localidade?

– GL – 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

Cantá e Mucajaí: 15% (quinze por cento);

Alto Alegre: 20% (vinte por cento);

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Lei Complementar Estadual n.º 227

Setor responsável pelo processo: SCAL

Lei Complementar Estadual n.

rtigos 59 a 63) e Resolução n.

SUBFP 

O que é Gratificação de Localidade? 

 é uma gratificação concedida 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

Cantá e Mucajaí: 15% (quinze por cento); 

Alto Alegre: 20% (vinte por cento); 

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Lei Complementar Estadual n.º 227

SCAL 

Lei Complementar Estadual n.º 

Resolução n.º

é uma gratificação concedida 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico 

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento).

Servidores comissionados percebem a Grat

Lei Complementar Estadual n.º 227, de 4 de agost

053, de 31 de 

º 36, de 2 de 

é uma gratificação concedida 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento básico do cargo 

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento);

Rorainópolis e São Luiz do Anauá: 30% (trinta por cento). 

Servidores comissionados percebem a Gratificação de 

, de 4 de agost

, de 31 de 

, de 2 de 

é uma gratificação concedida 

exclusivamente aos servidores lotados nas Comarcas do interior, nos 

do cargo 

Bonfim, Caracaraí e Pacaraima: 25% (vinte e cinco por cento); 

ificação de 

, de 4 de agosto 
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 Gratificação 

 

1. O que é Gratificação de Produtividade?

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

 

2. Quem pode receber essa Gratificação?

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

• aos 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 

dos cargos da carreira TJ/NM

• aos 

judiciário da capital

cargos da carreira TJ/NM

semanal

TJ/NM

em dias que

 

3. A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

cumulativamente com outras 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

com o adicional por serviço

os servidores que atuam no Tribunal do Júri.

 

Fundamento Legal:

de 2014

Setor responsável pelo processo:

 

Gratificação 

O que é Gratificação de Produtividade?

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Quem pode receber essa Gratificação?

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

aos servidore

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 

dos cargos da carreira TJ/NM

aos servidores efetivos designados para atu

judiciário da capital

cargos da carreira TJ/NM

semanal; e de até 10% 

TJ/NM, quando designados

em dias que

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

cumulativamente com outras 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

com o adicional por serviço

os servidores que atuam no Tribunal do Júri.

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 19

Setor responsável pelo processo:

Gratificação De Produtividade

O que é Gratificação de Produtividade?

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Quem pode receber essa Gratificação?

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

servidores efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 

dos cargos da carreira TJ/NM

servidores efetivos designados para atu

judiciário da capital

cargos da carreira TJ/NM

e de até 10% 

, quando designados

em dias que não houver expediente forense.

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

cumulativamente com outras 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

com o adicional por serviço

os servidores que atuam no Tribunal do Júri.

Fundamento Legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

19) e Resolução n

Setor responsável pelo processo:

e Produtividade

O que é Gratificação de Produtividade?

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Quem pode receber essa Gratificação?

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 

dos cargos da carreira TJ/NM

servidores efetivos designados para atu

, no importe 

cargos da carreira TJ/NM, quando designados

e de até 10% do vencimento inicial dos cargos da carreira 

, quando designados

não houver expediente forense.

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

cumulativamente com outras 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

com o adicional por serviço extraordinário

os servidores que atuam no Tribunal do Júri.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Resolução nº 

Setor responsável pelo processo:

e Produtividade

O que é Gratificação de Produtividade?

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Quem pode receber essa Gratificação?

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 

dos cargos da carreira TJ/NM;  

servidores efetivos designados para atu

, no importe de até 15% 

, quando designados

vencimento inicial dos cargos da carreira 

, quando designados para atuar ex

não houver expediente forense.

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

cumulativamente com outras retribuições

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

extraordinário

os servidores que atuam no Tribunal do Júri.

Lei Complementar Estadual n.º 227

 49, de 31

Setor responsável pelo processo: SCAL

e Produtividade 

O que é Gratificação de Produtividade? 

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Quem pode receber essa Gratificação? 

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade: 

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

critério da Presidência, no importe de até 30% 

servidores efetivos designados para atu

de até 15% do 

, quando designados

vencimento inicial dos cargos da carreira 

para atuar exclusivamente no plantão 

não houver expediente forense. 

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

retribuições? 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

extraordinário. Excet

os servidores que atuam no Tribunal do Júri. 

Lei Complementar Estadual n.º 227

31 de outubro

SCAL 

 

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

Poderá ser concedida Gratificação de Produtividade:  

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do ser

30% do vencimento inicial 

servidores efetivos designados para atuar no plantão 

do vencimento inicial dos 

, quando designados para atuar no plantão 

vencimento inicial dos cargos da carreira 

clusivamente no plantão 

 

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

xcetuam-se dessa vedação

Lei Complementar Estadual n.º 227, de 4 de agosto 

outubro de 201

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

(trinta por cento) da remuneração do servidor efetivo em razão do 

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor. 

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, se houver necessidade do serviço, a 

vencimento inicial 

ar no plantão 

vencimento inicial dos 

para atuar no plantão 

vencimento inicial dos cargos da carreira 

clusivamente no plantão 

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

se dessa vedação

, de 4 de agosto 

de 2014.  

É uma gratificação que poderá ser concedida, no limite de até 30% 

razão do 

serviço realizado fora do expediente normal de trabalho, ou seja, para 

aqueles que cumpram dois expedientes, sendo 08 (oito) horas de labor.  

s efetivos das áreas meio e fim do Tribunal de 

viço, a 

vencimento inicial 

ar no plantão 

vencimento inicial dos 

para atuar no plantão 

vencimento inicial dos cargos da carreira 

clusivamente no plantão 

A Gratificação de Produtividade pode ser percebida 

A Gratificação de Produtividade poderá ser percebida cumulativamente 

se dessa vedação 

, de 4 de agosto 
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 Gratificação Anual de Desempenho

 

 

1. O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

Tribunal de Justiça.

 

2. Como é concedida a GAD?

A GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

vencimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Geral de Justiça.

 

3. Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

exoneração/vacância do cargo?

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

ocorrer e, de igual modo, 

 

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 

Setor responsável pelo processo:

  

 

Gratificação Anual de Desempenho

O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

Tribunal de Justiça.

Como é concedida a GAD?

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Geral de Justiça.

Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

exoneração/vacância do cargo?

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

ocorrer e, de igual modo, 

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 2

Setor responsável pelo processo:

Gratificação Anual de Desempenho

O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

Tribunal de Justiça. 

Como é concedida a GAD?

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Geral de Justiça. 

Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

exoneração/vacância do cargo?

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

ocorrer e, de igual modo, 

Fundamento Legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

0) e Resolução n

Setor responsável pelo processo:

 

Gratificação Anual de Desempenho

O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

Como é concedida a GAD?

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

exoneração/vacância do cargo?

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

ocorrer e, de igual modo, nos casos de exoneração ou de vacância.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Resolução nº

Setor responsável pelo processo:

 

Gratificação Anual de Desempenho

O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

Como é concedida a GAD? 

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

exoneração/vacância do cargo? 

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

nos casos de exoneração ou de vacância.

Lei Complementar Estadual n.º 227

º 7, de 2 de 

Setor responsável pelo processo: SCAL

Gratificação Anual de Desempenho

O que é Gratificação Anual de Desempenho?

A Gratificação Anual de Desempenho – GAD 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Como é feito o pagamento da Gratificaç

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

nos casos de exoneração ou de vacância.

Lei Complementar Estadual n.º 227

de março

SCAL 

Gratificação Anual de Desempenho 

O que é Gratificação Anual de Desempenho? 

GAD - é a 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Jud

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

encimento básico do cargoTJ/NM, obedecendo-se a disponibilidade 

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

Como é feito o pagamento da Gratificação aos servidores 

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

nos casos de exoneração ou de vacância.

Lei Complementar Estadual n.º 227, de

 de 2016. 

é a retribuição 

pecuniária concedida anualmente aos servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

se a disponibilidade 

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

ão aos servidores 

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

nos casos de exoneração ou de vacância.

, de 4 de agosto 

.  

retribuição 

iciário do 

Estado de Roraima que cumprem, por meio das unidades judiciárias e 

unidades de apoio direto e indireto, as metas estabelecidas pelo 

GAD será concedida individualmente ao servidor, até o limite do 

se a disponibilidade 

orçamentária, bem como os critérios contidos nesta Resolução e em 

ato conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 

ão aos servidores 

que forem removidos da Unidade ou solicitarem 

O valor da gratificação será pago proporcionalmente ao tempo de 

efetivo exercício do servidor na unidade, no período em que a avaliação 

nos casos de exoneração ou de vacância. 

4 de agosto 
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 Gratificação d

 

1. O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

A Gratificação de Atividade Judiciária 

concedida mensalmente 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

Itinerante,

vencimento básico do cargo TJ/NM

 

2. Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

confiança podem perceber 

Os ocupantes de cargo em comissão e 

1, TJ/FC

 

3. 

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

permanecer nas unidades autorizadas a

 

Fundamento Legal:

de 2014 

Setor responsável pelo processo:

 

 

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

 

1. 

Instrutor Interno de Treinamento?

Gratificação d

O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

A Gratificação de Atividade Judiciária 

concedida mensalmente 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

Itinerante,, calculada no importe de 

vencimento básico do cargo TJ/NM

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

confiança podem perceber 

Os ocupantes de cargo em comissão e 

1, TJ/FC-2 e TJ/FC

É necessário requerer a GAJ

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

permanecer nas unidades autorizadas a

Fundamento Legal:

de 2014 (art. 2

Setor responsável pelo processo:

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

Existe alguma Gratificação para o servidor que atua como 

Instrutor Interno de Treinamento?

Gratificação de Atividad

O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

A Gratificação de Atividade Judiciária 

concedida mensalmente 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

, calculada no importe de 

vencimento básico do cargo TJ/NM

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

confiança podem perceber 

Os ocupantes de cargo em comissão e 

2 e TJ/FC-3 não fazem jus à 

É necessário requerer a GAJ

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

permanecer nas unidades autorizadas a

Fundamento Legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

1) e Resolução n

Setor responsável pelo processo:

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

Instrutor Interno de Treinamento?

e Atividad

O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

A Gratificação de Atividade Judiciária 

concedida mensalmente a todos os servidores ocupantes do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

, calculada no importe de 

vencimento básico do cargo TJ/NM

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

confiança podem perceber essa gratificação

Os ocupantes de cargo em comissão e 

3 não fazem jus à 

É necessário requerer a GAJ

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

permanecer nas unidades autorizadas a

Lei Complementar Estadual n.º 227

Resolução nº 

Setor responsável pelo processo:

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

Instrutor Interno de Treinamento?

e Atividade Judiciária

O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

A Gratificação de Atividade Judiciária – 

a todos os servidores ocupantes do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

, calculada no importe de 

vencimento básico do cargo TJ/NM-1. 

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

essa gratificação

Os ocupantes de cargo em comissão e das funções de confiança TJ/FC

3 não fazem jus à GAJ.

É necessário requerer a GAJ? 

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

permanecer nas unidades autorizadas ao seu recebimento.

Lei Complementar Estadual n.º 227

 14, de 6 

Setor responsável pelo processo: SUBFP

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

Instrutor Interno de Treinamento? 

e Judiciária

O que é Gratificação de Atividade Judiciária?

 GAJ - é a retribuição pecuniária 

a todos os servidores ocupantes do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

, calculada no importe de 20% (trinta por cento) do 

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

essa gratificação?

das funções de confiança TJ/FC

GAJ. 

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

o seu recebimento.

Lei Complementar Estadual n.º 227

de abril de 201

SUBFP 

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

e Judiciária 

O que é Gratificação de Atividade Judiciária? 

é a retribuição pecuniária 

a todos os servidores ocupantes do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciá

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

0% (trinta por cento) do 

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

? 

das funções de confiança TJ/FC

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

o seu recebimento.

Lei Complementar Estadual n.º 227, de 4 de agosto 

de 2016.  

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

é a retribuição pecuniária 

a todos os servidores ocupantes do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, lotados nas unidades judiciárias, nas 

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

0% (trinta por cento) do 

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

das funções de confiança TJ/FC

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

o seu recebimento. 

, de 4 de agosto 

 

 

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 

é a retribuição pecuniária 

a todos os servidores ocupantes do cargo 

rias, nas 

unidades de apoio direto à atividade judicial e na Equipe de Apoio 

0% (trinta por cento) do 

Servidores que exercem cargo em comissão ou função de 

das funções de confiança TJ/FC-

Não. O pagamento é feito automaticamente enquanto o servidor 

, de 4 de agosto 

ste alguma Gratificação para o servidor que atua como 
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Sim. A

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

pagamento de valor equivalente a ho

na Resolução n

 

2. Quem pode atuar como

O membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

moderador ou semelhantes.

 

Fundamento Legal:

janeiro

de 20 de julho de 2016

Setor responsável pelo processo:

 

 

Gratificação d

 

1. O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS,

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

dos cargos da carreira TJ/NS.

A Gratificação por Encargo de Cursos

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

pagamento de valor equivalente a ho

Resolução n

Quem pode atuar como

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

moderador ou semelhantes.

Fundamento Legal:

janeiro de 2013; 

de 20 de julho de 2016

Setor responsável pelo processo:

Gratificação d

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS,

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

dos cargos da carreira TJ/NS.

Gratificação por Encargo de Cursos

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

pagamento de valor equivalente a ho

Resolução nº 39, de 20 de julho de 2016.

Quem pode atuar como

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

moderador ou semelhantes.

Fundamento Legal: 

3; Resoluçã

de 20 de julho de 2016. 

Setor responsável pelo processo:

Gratificação de Risco

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS,

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

dos cargos da carreira TJ/NS.

Gratificação por Encargo de Cursos

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

pagamento de valor equivalente a ho

39, de 20 de julho de 2016.

Quem pode atuar como 

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

moderador ou semelhantes. 

Lei Complementar Estadual n

Resolução nº 23

.  

Setor responsável pelo processo:

e Risco 

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS,

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

dos cargos da carreira TJ/NS. 

Gratificação por Encargo de Cursos

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

pagamento de valor equivalente a hora-

39, de 20 de julho de 2016.

 Instrutor Interno de Treinamento?

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

Lei Complementar Estadual n

23, de 6 de 

Setor responsável pelo processo: Escola do Judiciário de Roraima

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS,

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

Gratificação por Encargo de Cursos  garante ao servidor e/ou ao 

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

-aula, nos percentuais descritos 

39, de 20 de julho de 2016. 

Instrutor Interno de Treinamento?

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

Lei Complementar Estadual n

de abril de 20

Escola do Judiciário de Roraima

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador, código TJ/NS, e Oficial de Justiça

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

garante ao servidor e/ou ao 

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

, nos percentuais descritos 

Instrutor Interno de Treinamento?

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Estado de Roraima, por meio da Escola do Poder Judiciário de Roraima

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

Lei Complementar Estadual nº 202

de 2011 e Resolução n

Escola do Judiciário de Roraima

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário- 

e Oficial de Justiça

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

garante ao servidor e/ou ao 

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

, nos percentuais descritos 

Instrutor Interno de Treinamento?

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, além dos 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Judiciário de Roraima

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

202, de 

Resolução n

Escola do Judiciário de Roraima

O que é Gratificação de Risco e quem pode receber? 

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida

 Especialidade: 

e Oficial de Justiça

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 

garante ao servidor e/ou ao 

magistrado que atuar como instrutor interno de Treinamento o 

, nos percentuais descritos 

Instrutor Interno de Treinamento? 

membro ou servidor efetivo do TJ/RR, ativo ou inativo, o requisitado 

além dos 

membros, servidores e empregados públicos, ativos ou inativos, de 

qualquer esfera de Poder, que, em caráter eventual, atuar nas ações 

de formação e aperfeiçoamento promovidas pelo Poder Judiciário do 

Judiciário de Roraima 

EJURR, como docente, conferencista, tutor, monitor, orientador, 

23 de 

Resolução nº 39, 

Escola do Judiciário de Roraima 

É uma retribuição pela realização de atividades de risco devida aos 

Especialidade: 

e Oficial de Justiça- em 

extinção, código TJ/NM, desde que estejam no efetivo exercício da 

função, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento inicial 
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Fundamento Legal:
2017. 

Setor responsável pelo processo:
 

  

 

Adicionais d

Peric

 

1. O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

Periculosidade?

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

seguintes condições:

I 

método de trabal

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

II 

físico ou psíqu

acentuadas;

III 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

acen

 

2. Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

perigosa?

Fundamento Legal:

Setor responsável pelo processo:

Adicionais d

Periculosidade

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

Periculosidade?

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

seguintes condições:

– atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabal

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

II – atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

físico ou psíqu

acentuadas;

III – atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

acentuado.

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

perigosa? 

Fundamento Legal: Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo:

Adicionais de Insalubridade, Penosidade 

ulosidade  

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

Periculosidade? 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

seguintes condições: 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabal

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

físico ou psíquico do servidor em condições excessivamente 

acentuadas; 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

tuado. 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo:

e Insalubridade, Penosidade 

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SUBFP

e Insalubridade, Penosidade 

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

Lei Complementar Estadual n

SUBFP 

e Insalubridade, Penosidade 

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

Lei Complementar Estadual nº 253, de 6 de março de 

ADICIONAIS

e Insalubridade, Penosidade o

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

, de 6 de março de 

ADICIONAIS

ou 

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 

, de 6 de março de 

ADICIONAIS 
 

O que são Adicionais de Insalubridade, Penosidade ou 

São adicionais devidos ao servidor que trabalha com habitualidade nas 

atividade insalubre: aquela que, por sua natureza, condições ou 

ho, expõe o servidor a agente nocivo à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos; 

atividade penosa: aquela cujo exercício implique em desgaste 

ico do servidor em condições excessivamente 

atividade perigosa: aquela que, por sua natureza, condições ou 

método de trabalho implica em contato permanente com material 

inflamável, explosivo ou com eletricidade, em condições de risco 

Como é caracterizada a atividade insalubridade, penosa ou 
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A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria.

 

3. Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

comprovado através 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

I 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II 

penosa.

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo do servidor, ainda q

função comissionada.

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

ou função comissionada.

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

vencimento básico 

exigir para o seu exercí

básico 

certificado de nível superior.

  

Fundamento legal:

Resolução n

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria.

Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

comprovado através 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

– cinco, 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II – dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

penosa. 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo do servidor, ainda q

função comissionada.

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

ou função comissionada.

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

vencimento básico 

exigir para o seu exercí

básico inicial 

certificado de nível superior.

Fundamento legal:

Resolução nº 21

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria.

Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

comprovado através do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

cinco, dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo do servidor, ainda q

função comissionada.

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

ou função comissionada.

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

vencimento básico inicial 

exigir para o seu exercí

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

certificado de nível superior.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual 053/2001

21, de 15 de maio de 2013.

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria.

Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo do servidor, ainda q

função comissionada. 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

ou função comissionada. 

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

inicial do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

exigir para o seu exercício nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

certificado de nível superior. 

Lei Complementar Estadual 053/2001

, de 15 de maio de 2013.

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria.

Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo do servidor, ainda que ele exerça cargo em comissão ou 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

cio nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

Lei Complementar Estadual 053/2001

, de 15 de maio de 2013. 

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devi

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

leis e regulamentos pertinentes à matéria. 

Como é feito o pagamento desses adicionais?

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais:

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

ue ele exerça cargo em comissão ou 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

cio nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

Lei Complementar Estadual 053/2001

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

especialização em segurança do trabalho, devidamente registrado e 

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

Como é feito o pagamento desses adicionais? 

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

Serão calculados com base nos seguintes percentuais: 

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; 

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

ue ele exerça cargo em comissão ou 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

cio nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

Lei Complementar Estadual 053/2001

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

damente registrado e 

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado.

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

ue ele exerça cargo em comissão ou 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comis

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

cio nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

Lei Complementar Estadual 053/2001 (art. 64) e 

A caracterização dessas atividades será feita através de laudo pericial 

realizado por médico do trabalho ou engenheiro e arquiteto com 

damente registrado e 

habilitado segundo as regras do Ministério do Trabalho, e obedecerá as 

O pagamento dos adicionais somente será efetuado quando 

do laudo pericial o exercício da atividade insalubre, 

penosa e perigosa; e a sua concessão será determinada de oficio pela 

Administração do Tribunal ou a requerimento do servidor interessado. 

dez e vinte por cento em casos de insalubridade nos 

dez por cento em casos de periculosidade e de atividade 

Os percentuais incidirão sobre o vencimento básico do cargo 

ue ele exerça cargo em comissão ou 

Em caso de servidor cedido ao Tribunal, os percentuais incidirão sobre 

o vencimento básico do cargo ou emprego ocupado no ente público 

cedente, ainda que, no Tribunal, o servidor exerça cargo em comissão 

Em caso de ocupante de cargo comissionado que não possui vínculo 

efetivo com a Administração Pública, os percentuais incidirão sobre o 

do cargo TJ/NM, quando o cargo em comissão 

cio nível médio de escolaridade, e o vencimento 

do cargo TJ/NS, se o cargo desempenhado pressupõe 

(art. 64) e 
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Setor responsável pelo processo:

 

Hora Extra 

 

1. Como é calculada a hor

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho;

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

após a 8

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

sobrejornada;

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

acrescido de vinte e cinco por c

cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

 

2. Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

 

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (artigos 70 a 72) e 

de Justiça n

Setor responsável pelo processo:

 

 

 

Setor responsável pelo processo:

Hora Extra 

Como é calculada a hor

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho;

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

após a 8ª hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

sobrejornada; 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

acrescido de vinte e cinco por c

cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

Fundamento Legal:

dezembro de 2001 (artigos 70 a 72) e 

de Justiça nº 88

Setor responsável pelo processo:

Setor responsável pelo processo:

Hora Extra  

Como é calculada a hor

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho;

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

acrescido de vinte e cinco por c

cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

Fundamento Legal: 

dezembro de 2001 (artigos 70 a 72) e 

88, de 08 de setembro de 2009 (art. 1

Setor responsável pelo processo:

 

Setor responsável pelo processo:

Como é calculada a hora extra?

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho;

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

acrescido de vinte e cinco por c

cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

Lei Complementar Estadu

dezembro de 2001 (artigos 70 a 72) e 

, de 08 de setembro de 2009 (art. 1

Setor responsável pelo processo:

 

Setor responsável pelo processo: SUB

a extra? 

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho;

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

acrescido de vinte e cinco por cento, computando

cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

Lei Complementar Estadu

dezembro de 2001 (artigos 70 a 72) e Resolução do Conselho Nacional 

, de 08 de setembro de 2009 (art. 1

Setor responsável pelo processo: SCAL

SUBSA  

 

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

por cento em relação à hora normal de trabalho; 

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

ento, computando

cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionai

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada.

Lei Complementar Estadu

Resolução do Conselho Nacional 

, de 08 de setembro de 2009 (art. 1

SCAL  

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

 

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

ento, computando-se cada hora como 

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

somente para atender a situações excepcionais e temporárias, 

respeitando o limite máximo de duas horas por jornada. 

Lei Complementar Estadual nº 

Resolução do Conselho Nacional 

, de 08 de setembro de 2009 (art. 1º, §1º). 

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas na semana, 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor

se cada hora como 

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário?

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

s e temporárias, 

053 de 31 de 

Resolução do Conselho Nacional 

 

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta 

O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará 

semana, 

não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e 

duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora 

se cada hora como 

Quando é autorizada a realização de serviço extraordinário? 

A Presidência do TJRR autorizará a realização de serviço extraordinário 

s e temporárias, 

de 31 de 

Resolução do Conselho Nacional 
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Adicional 

 

1. O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

Roraima

O valor do adicional corresponde ao valor 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

 

2. Como requerer esse adicional?

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

remuneração no órgão de or

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima.

 

Fundamento legal

Setor responsável pelo processo:

 

  

Auxílio

 

1. O que é auxílio

Adicional d

O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

Roraima, observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

O valor do adicional corresponde ao valor 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

Como requerer esse adicional?

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

remuneração no órgão de or

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima.

Fundamento legal

Setor responsável pelo processo:

Auxílio-Alimentação 

O que é auxílio

de Compensação 

O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

O valor do adicional corresponde ao valor 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

Como requerer esse adicional?

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

remuneração no órgão de or

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima.

Fundamento legal: Lei 

Setor responsável pelo processo:

limentação 

O que é auxílio-

e Compensação 

O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

O valor do adicional corresponde ao valor 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

Como requerer esse adicional?

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

remuneração no órgão de or

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima. 

Lei Estadual

Setor responsável pelo processo:

limentação  

-alimentação?

e Compensação por Cessão

O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

O valor do adicional corresponde ao valor 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

Como requerer esse adicional? 

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

remuneração no órgão de origem, bem como a justificativa da 

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

Estadual 1029, de 21 de janeiro

Setor responsável pelo processo: SAA

alimentação? 

or Cessão

O que é Adicional de Compensação por Cessão

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

O valor do adicional corresponde ao valor da parcela remuneratória a 

ser restituída, conforme informações do órgão c

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

igem, bem como a justificativa da 

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

, de 21 de janeiro

SAA  

INDENIZAÇÕES

or Cessão 

O que é Adicional de Compensação por Cessão? 

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual.

da parcela remuneratória a 

ser restituída, conforme informações do órgão cedente, excluindo 

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão.

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

igem, bem como a justificativa da 

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

, de 21 de janeiro de 201

INDENIZAÇÕES

 

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

remuneratórias decorrentes da cessão para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

observadas as áreas de interesse da Justiça Estadual. 

da parcela remuneratória a 

edente, excluindo 

aquelas que o servidor optar por receber junto a este órgão. 

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

igem, bem como a justificativa da 

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

de 2016. 

INDENIZAÇÕES

É uma compensação paga aos servidores cedidos, em virtude de perdas 

cargo em 

comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de 

da parcela remuneratória a 

edente, excluindo 

O processo é digital e se inicia com o requerimento do servidor, 

instruído com a documentação comprobatória de perda de 

igem, bem como a justificativa da 

correlação dessa parcela com as áreas de interesse do Tribunal de 

  
INDENIZAÇÕES 
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É o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

deslocamento da sede.

 

2. Como é concedido o auxílio

 O auxílio

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militar

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico do cargo TJ/NM

 

3. 3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

que optem por recebê

 

Fundam

de 2014 (art. 

Setor responsável pelo processo:

 

Auxílio Natalidade

 

1. O que é auxílio natalidade e como requerê

O auxílio natalid

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

deslocamento da sede.

Como é concedido o auxílio

O auxílio-alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militar

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico do cargo TJ/NM

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

que optem por recebê

Fundamento legal:

de 2014 (art. 2

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Natalidade

O que é auxílio natalidade e como requerê

O auxílio natalid

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

deslocamento da sede. 

Como é concedido o auxílio

alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militar

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico do cargo TJ/NM

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

que optem por recebê-

ento legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

3) e Resolução 032

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Natalidade

O que é auxílio natalidade e como requerê

O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

 

Como é concedido o auxílio

alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militar

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico do cargo TJ/NM

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

-lo apenas neste Órgão.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Resolução 032

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Natalidade 

O que é auxílio natalidade e como requerê

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

Como é concedido o auxílio-alimentação?

alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militar

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico do cargo TJ/NM-1, 

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

lo apenas neste Órgão.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Resolução 032, de 17 de novembro de 2004. 

Setor responsável pelo processo: SUBFP

O que é auxílio natalidade e como requerê

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

alimentação?

alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

a esta corte, inclusive aos Policiais Militares que prestam serviço no 

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio

lo apenas neste Órgão. 

Lei Complementar Estadual n.º 227

, de 17 de novembro de 2004. 

SUBFP  

O que é auxílio natalidade e como requerê

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

alimentação? 

alimentação será concedido ao servidor ativ

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

es que prestam serviço no 

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

Poder Judiciário farão jus à percepção do auxílio-alimentação desde 

Lei Complementar Estadual n.º 227, de 4 de agosto 

, de 17 de novembro de 2004. 

O que é auxílio natalidade e como requerê-lo? 

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

o ocupante de 

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

es que prestam serviço no 

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício?

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

alimentação desde 

, de 4 de agosto 

, de 17 de novembro de 2004.  

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 

o auxílio pago em pecúnia ao servidor público ativo para o custeio de 

suas despesas com alimentação por dia trabalhado, desde que não haja 

o ocupante de 

cargo efetivo ou comissionado do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, bem como aos servidores de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal cedidos 

es que prestam serviço no 

Poder Judiciário Estadual, no limite de até 40% (quarenta por cento) do 

3. Os servidores cedidos ao TJRR percebem o benefício? 

Sim, o servidor que acumular cargo, função ou emprego na forma da 

Constituição Federal, bem como os servidores cedidos de outras 

esferas da Administração Pública e os Policiais Militares a serviço deste 

alimentação desde 

, de 4 de agosto 

ade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público 
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estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

sistema SEI)

da criança

  

2. 

pagamento?

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo.

 

3. O pai pode requerer auxílio natalidade?

Sim, o

Quando a parturiente não for servidora

requerimento do servidor uma declaração 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

declaração/info

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

organização

 

4. Qual o valor do auxílio natalidade?

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salá

complementa para igualá

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

do filho do(a) servidor(a).

  

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (art. 179). 

Setor responsável pelo processo:

 

 

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

sistema SEI), devendo ser instruído

da criança. 

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

pagamento? 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo.

O pai pode requerer auxílio natalidade?

, o auxílio será pago ao cônjuge 

uando a parturiente não for servidora

requerimento do servidor uma declaração 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

declaração/info

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

organização. 

Qual o valor do auxílio natalidade?

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salá

complementa para igualá

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

do filho do(a) servidor(a).

Fundamento legal:

dezembro de 2001 (art. 179). 

Setor responsável pelo processo:

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

devendo ser instruído

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo.

O pai pode requerer auxílio natalidade?

ílio será pago ao cônjuge 

uando a parturiente não for servidora

requerimento do servidor uma declaração 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

declaração/informação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Qual o valor do auxílio natalidade?

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salá

complementa para igualá

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

do filho do(a) servidor(a).

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 179). 

Setor responsável pelo processo:

 

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

devendo ser instruído

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo.

O pai pode requerer auxílio natalidade?

ílio será pago ao cônjuge 

uando a parturiente não for servidora

requerimento do servidor uma declaração 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Qual o valor do auxílio natalidade?

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salá

complementa para igualá-lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

do filho do(a) servidor(a). 

Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (art. 179).  

Setor responsável pelo processo:

 

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

devendo ser instruído de cópia da certidão de na

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo.

O pai pode requerer auxílio natalidade?

ílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público.

uando a parturiente não for servidora

requerimento do servidor uma declaração 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Qual o valor do auxílio natalidade?

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salá

lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

Lei Complementar Estadual n

Setor responsável pelo processo: SUBAP

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

de cópia da certidão de na

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

centro, por nascituro, a partir do segundo. 

O pai pode requerer auxílio natalidade?

ou companheiro servidor público.

uando a parturiente não for servidora, deve ser anexada ao 

requerimento do servidor uma declaração sobre essa condição. Sendo 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Qual o valor do auxílio natalidade? 

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

este, atualmente, é inferior ao salário mínimo, o Estado o 

lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

Lei Complementar Estadual n

SUBAP 

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento 

de cópia da certidão de na

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

 

ou companheiro servidor público.

deve ser anexada ao 

sobre essa condição. Sendo 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

rio mínimo, o Estado o 

lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

Lei Complementar Estadual nº 053

estadual, inclusive no caso de natimorto. O requerimento é digital (via 

de cópia da certidão de nascimento 

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

ou companheiro servidor público.

deve ser anexada ao 

sobre essa condição. Sendo 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

rio mínimo, o Estado o 

lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

053, de 31 de 

é digital (via 

scimento 

E se a gestação for múltipla (gêmeos), como acontece o 

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 

ou companheiro servidor público. 

deve ser anexada ao 

sobre essa condição. Sendo 

ela servidora pública, o pedido deve ser instruído com 

rmação do órgão de trabalho da parturiente, 

informando que ela não recebeu benefício semelhante naquela 

Corresponde ao menor vencimento do serviço público estadual, como 

rio mínimo, o Estado o 

lo ao mínimo. Assim, o benefício é pago no 

valor correspondente ao salário mínimo vigente na data de nascimento 

, de 31 de 
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Diária

 

1. Quando ocorre a concessão de diárias?

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede.

 

2. Como se requer pagamento de diárias?

A solicitação para desloca

digitalmente (via sistema SEI) 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

do desloca

 

3. Como são concedidas as diárias?

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos: 

• 

• 

• 

órgão ou entidade da Administração Pública. 

 

4. Quais os valores das diárias?

As diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

aos valores contidos no anexo 

2014. 

Diária 

Quando ocorre a concessão de diárias?

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede.

Como se requer pagamento de diárias?

A solicitação para desloca

digitalmente (via sistema SEI) 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

do deslocamento.

Como são concedidas as diárias?

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos: 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

no dia do retorno à sede; 

quando fornecido alojame

órgão ou entidade da Administração Pública. 

Quais os valores das diárias?

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

aos valores contidos no anexo 

Quando ocorre a concessão de diárias?

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede.

Como se requer pagamento de diárias?

A solicitação para desloca

digitalmente (via sistema SEI) 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

mento. 

Como são concedidas as diárias?

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos: 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

no dia do retorno à sede; 

quando fornecido alojame

órgão ou entidade da Administração Pública. 

Quais os valores das diárias?

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

aos valores contidos no anexo 

Quando ocorre a concessão de diárias?

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede.

Como se requer pagamento de diárias?

A solicitação para deslocamento dentro do Estado deverá ser efetuada 

digitalmente (via sistema SEI) 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

Como são concedidas as diárias?

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos: 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

no dia do retorno à sede; 

quando fornecido alojame

órgão ou entidade da Administração Pública. 

Quais os valores das diárias?

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

aos valores contidos no anexo III

Quando ocorre a concessão de diárias?

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede.

Como se requer pagamento de diárias?

mento dentro do Estado deverá ser efetuada 

digitalmente (via sistema SEI) em formulário próprio e deverá ser 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

Como são concedidas as diárias?

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos: 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

 

quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por 

órgão ou entidade da Administração Pública. 

Quais os valores das diárias? 

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

III da Portaria n

Quando ocorre a concessão de diárias? 

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

uma distância inferior a 100 km da sede. 

Como se requer pagamento de diárias? 

mento dentro do Estado deverá ser efetuada 

em formulário próprio e deverá ser 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

Como são concedidas as diárias? 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

devidas pela metade nos seguintes casos:  

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

nto ou outra forma de hospedagem por 

órgão ou entidade da Administração Pública. 

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

Portaria nº 1

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

terá direito à percepção de diárias, destinadas a indenizar as parcelas 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

 

mento dentro do Estado deverá ser efetuada 

em formulário próprio e deverá ser 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

nto ou outra forma de hospedagem por 

 

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

º 134, de 2

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

indenizar as parcelas 

de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. 

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

mento dentro do Estado deverá ser efetuada 

em formulário próprio e deverá ser 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede;  

nto ou outra forma de hospedagem por 

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

7 de janeiro

O magistrado ou servidor do Poder Judiciário que se deslocar, a serviço, 

em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha 

exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

indenizar as parcelas 

Não há percepção de diárias quando a localidade de destino estiver a 

mento dentro do Estado deverá ser efetuada 

em formulário próprio e deverá ser 

certificada pela chefia imediata. Os pedidos de diárias em favor dos 

servidores deverão ser protocolados preferencialmente antes da data 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, sendo 

nto ou outra forma de hospedagem por 

diárias concedidas aos magistrados e servidores deverão obedecer 

janeiro de 
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A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

 

5. 

diária?

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

 

Fundamento legal:

nº 134

Setor responsável pelo processo:

 

 

Ajuda 

 

1. Quem tem direito à ajuda de custo?

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

deferido seu pagamento.

 

2. Como é calculada?

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

distân

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

seguir

 

 

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

É necessário requerer pagamento de complemento de 

diária? 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

Fundamento legal:

, de 27 de 

Setor responsável pelo processo:

Ajuda de Custo

Quem tem direito à ajuda de custo?

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

deferido seu pagamento.

Como é calculada?

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

distância e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

seguir: 

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

Fundamento legal: Resolução n

de janeiro 

Setor responsável pelo processo:

e Custo 

Quem tem direito à ajuda de custo?

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

deferido seu pagamento.

Como é calculada?

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

Resolução n

 de 2014.

Setor responsável pelo processo:

Quem tem direito à ajuda de custo?

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

deferido seu pagamento. 

Como é calculada? 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

Resolução nº 03, de

. 

Setor responsável pelo processo: SCALC

Quem tem direito à ajuda de custo?

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

de 22 de janeiro de

CALC 

Quem tem direito à ajuda de custo? 

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administ

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor da diária nacional. 

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Sim, o pagamento depende de requerimento do servidor.

janeiro de

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse da administração, passar a ter 

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

É necessário requerer pagamento de complemento de 

 

janeiro de 2014, Portaria 

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

ração, passar a ter 

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a

A diária será calculada com base no cargo exercido pelo servidor no 

momento do deslocamento. Quando o deslocamento for realizado 

dentro do Estado de Roraima, o valor da diária paga corresponderá a 

É necessário requerer pagamento de complemento de 

Portaria 

O pagamento dessa indenização visa a atender as despesas de 

ração, passar a ter 

exercício em outra sede. Dessa forma, deve ser apresentado 

comprovante de domicílio no município de origem, para que seja 

No cálculo da Ajuda de Custo deverá ser levada em consideração à 

cia e o número de dependentes do servidor removido ou 

nomeado para exercício em outra sede, de acordo com a tabela a 
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Distância

0 km a 100 Km

101 km a 200 Km

201 km a 300 Km

Acima de 300 Km

 

O percentual enco

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

 

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

 

 

Auxílio Creche

 

1. O q

O auxílio

ou pré

anos, até o limite de três dependentes.

Para habilitar

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

Distância 

0 km a 100 Km

101 km a 200 Km

201 km a 300 Km

Acima de 300 Km

O percentual enco

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Creche

O que é auxílio creche e como requerê

O auxílio-creche será concedido para custeio de despesas com creche 

ou pré-escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

anos, até o limite de três dependentes.

Para habilitar-

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

Percentual

0 km a 100 Km 

101 km a 200 Km 

201 km a 300 Km 

Acima de 300 Km 100%

O percentual encontrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

Fundamento legal: Resolução n

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Creche 

ue é auxílio creche e como requerê

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

anos, até o limite de três dependentes.

-se à percepção do benefíc

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

Percentual 

65% 

75% 

85% 

100% 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

Resolução n

Setor responsável pelo processo:

ue é auxílio creche e como requerê

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

anos, até o limite de três dependentes.

se à percepção do benefíc

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

Resolução nº 05, de 2 de fevereiro de 2011.

Setor responsável pelo processo: SCALC

ue é auxílio creche e como requerê

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

anos, até o limite de três dependentes. 

se à percepção do benefíc

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

, de 2 de fevereiro de 2011.

CALC 

ue é auxílio creche e como requerê-

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

 

se à percepção do benefício, o servidor deverá enviar à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo.

, de 2 de fevereiro de 2011.

-lo? 

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

io, o servidor deverá enviar à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

como teto o valor de 100% da remuneração mensal do mesmo. 

, de 2 de fevereiro de 2011. 

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

io, o servidor deverá enviar à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação: 

ntrado em cada caso será acrescido de 5% por 

dependente legal do servidor, desde que haja comprovação de 

acompanhamento dos dependentes na mudança de domicílio, tendo 

creche será concedido para custeio de despesas com creche 

escola dos dependentes legais em idade de 0 (zero) a 6 (seis) 

io, o servidor deverá enviar à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, via SEI, a seguinte documentação:  
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• 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

caso, informando seu local 

• 

• 

art. 2º desta portaria;

• 

mais de seis anos; 

• 

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

com o pai ou a mãe do enteado;

• 

semelhante;

• 

não percebe auxílio idêntico ou semelhante;

• 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público.

• 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante.

  

2. Qual o valor do auxílio creche?

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

cargos da carreira TJ/NM.

 

3. Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

do auxílio creche?

Não fará jus ao auxílio

de:

• 

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

caso, informando seu local 

certidão de nascimento do dependente;

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

art. 2º desta portaria;

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

mais de seis anos; 

no caso de enteado, comprovante ou d

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

com o pai ou a mãe do enteado;

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante;

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

ão percebe auxílio idêntico ou semelhante;

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público.

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante.

Qual o valor do auxílio creche?

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

cargos da carreira TJ/NM.

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

do auxílio creche?

Não fará jus ao auxílio

de:  

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

caso, informando seu local 

certidão de nascimento do dependente;

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

art. 2º desta portaria;

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

mais de seis anos;  

no caso de enteado, comprovante ou d

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

com o pai ou a mãe do enteado;

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante; 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

ão percebe auxílio idêntico ou semelhante;

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público.

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante.

Qual o valor do auxílio creche?

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

cargos da carreira TJ/NM.

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

do auxílio creche? 

Não fará jus ao auxílio

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

caso, informando seu local de trabalho;

certidão de nascimento do dependente;

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

art. 2º desta portaria; 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

no caso de enteado, comprovante ou d

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

com o pai ou a mãe do enteado;

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

ão percebe auxílio idêntico ou semelhante;

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público.

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante.

Qual o valor do auxílio creche?

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

cargos da carreira TJ/NM. 

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

Não fará jus ao auxílio-creche o servidor que se afastar em virtude 

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

de trabalho;

certidão de nascimento do dependente;

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

no caso de enteado, comprovante ou d

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

com o pai ou a mãe do enteado; 

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

ão percebe auxílio idêntico ou semelhante;

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público.

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante.

Qual o valor do auxílio creche? 

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

creche o servidor que se afastar em virtude 

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

de trabalho; 

certidão de nascimento do dependente; 

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

no caso de enteado, comprovante ou declaração de residência em 

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

ão percebe auxílio idêntico ou semelhante; 

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

semelhante, na hipótese de servidor público. 

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

usufruem auxílio igual ou semelhante. 

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencim

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

creche o servidor que se afastar em virtude 

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

eclaração de residência em 

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

 

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

O valor correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento inicial dos 

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

creche o servidor que se afastar em virtude 

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título;

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

eclaração de residência em 

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

ento inicial dos 

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

creche o servidor que se afastar em virtude 

cessão a outro órgão ou entidade, a qualquer título; 

formulário de cadastramento, devendo conter: a) identificação do 

servidor; b) identificação do pai/mãe do dependente, conforme o 

termo de guarda ou tutela, nos casos previstos no inciso III do 

laudo médico, no caso de dependentes deficientes mentais com 

eclaração de residência em 

comum e certidão de casamento ou comprovação de união estável 

declaração do servidor de que não percebe auxílio idêntico ou 

declaração do pai/mãe do dependente, conforme o caso, de que 

declaração do órgão de lotação do pai/mãe do dependente, 

conforme o caso, de que não percebe auxílio idêntico ou 

O servidores cedidos a este Tribunal que exercem cargo em 

comissão deverão apresentar, além dos documentos elencados 

neste artigo, declaração fornecida pelo órgão de origem, de que não 

ento inicial dos 

Quais as licenças/afastamentos que impedem a percepção 

creche o servidor que se afastar em virtude 
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• 

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

com o qual coopere;

• 

• 

 

Fundamento legal:

agosto 2014

Setor responsável pelo processo:

 

Auxílio Funeral

 

1. O que é auxílio funeral e como requerê

Benefício 

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

falecimento de funcionário ativo.

O requerimento 

(e-mail: 

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

  

licença por

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesse particular;

licença para desempenho de mandato classista;

licença pa

exercício de mandato eletivo;

estudo ou missão no exterior;

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

com o qual coopere;

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

cumprimento de pena de reclusão. 

Fundamento legal:

agosto 2014 e 

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Funeral

O que é auxílio funeral e como requerê

Benefício assistencial

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

falecimento de funcionário ativo.

O requerimento 

mail: sgp@tjrr.jus.br

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

licença por motivo de doença em pessoa da família, quando 

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesse particular;

licença para desempenho de mandato classista;

licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro;

exercício de mandato eletivo;

estudo ou missão no exterior;

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

com o qual coopere;

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

mento de pena de reclusão. 

Fundamento legal: Art. 24 da 

Portaria 

Setor responsável pelo processo:

Auxílio Funeral 

O que é auxílio funeral e como requerê

assistencial concedido ao cônjuge, companhei

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

falecimento de funcionário ativo.

O requerimento poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

sgp@tjrr.jus.br

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

motivo de doença em pessoa da família, quando 

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias;

licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de interesse particular;

licença para desempenho de mandato classista;

ra acompanhamento de cônjuge ou companheiro;

exercício de mandato eletivo;

estudo ou missão no exterior;

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

com o qual coopere; 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

mento de pena de reclusão. 

Art. 24 da 

nº  1476 de 30 de outubro 2014

Setor responsável pelo processo:

O que é auxílio funeral e como requerê

concedido ao cônjuge, companhei

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

falecimento de funcionário ativo.

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

sgp@tjrr.jus.br) ou pessoalmen

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

motivo de doença em pessoa da família, quando 

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias;

licença para o serviço militar; 

licença para atividade política; 

licença para tratar de interesse particular;

licença para desempenho de mandato classista;

ra acompanhamento de cônjuge ou companheiro;

exercício de mandato eletivo; 

estudo ou missão no exterior; 

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

mento de pena de reclusão. 

Art. 24 da Lei Complementar 

1476 de 30 de outubro 2014

Setor responsável pelo processo: SUBAP

O que é auxílio funeral e como requerê

concedido ao cônjuge, companhei

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

falecimento de funcionário ativo. 

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

) ou pessoalmen

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

motivo de doença em pessoa da família, quando 

ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias; 

licença para tratar de interesse particular; 

licença para desempenho de mandato classista;

ra acompanhamento de cônjuge ou companheiro;

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

mento de pena de reclusão.  

Lei Complementar 

1476 de 30 de outubro 2014

SUBAP 

O que é auxílio funeral e como requerê-

concedido ao cônjuge, companhei

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

) ou pessoalmente, no Gabinete da Secretaria 

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito.

motivo de doença em pessoa da família, quando 

 

licença para desempenho de mandato classista; 

ra acompanhamento de cônjuge ou companheiro;

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

Lei Complementar nº 

1476 de 30 de outubro 2014. 

-lo? 

concedido ao cônjuge, companheiro(a) ou, na sua 

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

te, no Gabinete da Secretaria 

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

pagamento e informações bancárias para depósito. 

motivo de doença em pessoa da família, quando 

ra acompanhamento de cônjuge ou companheiro; 

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar;

227, de 04 de 

ro(a) ou, na sua 

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

te, no Gabinete da Secretaria 

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 

motivo de doença em pessoa da família, quando 

serviço em organismo internacional de que o Brasil participe ou 

suspensão decorrente de sindicância ou processo disciplinar; 

de 04 de 

ro(a) ou, na sua 

falta, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do 

poderá ser realizado por correspondência eletrônica 

te, no Gabinete da Secretaria 

de Gestão de Pessoas. É necessário anexar os comprovantes das 

despesas efetuadas, identificação da pessoa responsável pelo 
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2. Qual o valor do auxílio funeral?

O valor do Auxílio

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

legalmente habilitado.

 

Fundamento legal

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

 

 

  

Diferença Individual

 

1. O que é Diferença Individual?

É o valor 

em extinção, TJ

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

Justiça Avaliador.

 

2. Como é calculada?

O valor da Diferença Individual 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

 

Fundamento legal:

de 2014 (art. 

Setor responsável pelo processo:

 

Qual o valor do auxílio funeral?

O valor do Auxílio

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

legalmente habilitado.

Fundamento legal

dezembro de 2001

Setor responsável pelo processo:

Diferença Individual

O que é Diferença Individual?

É o valor pago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em extinção, TJ

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

Justiça Avaliador.

Como é calculada?

O valor da Diferença Individual 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

Fundamento legal:

de 2014 (art. 2

Setor responsável pelo processo:

Qual o valor do auxílio funeral?

O valor do Auxílio Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

legalmente habilitado. 

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (arts. 178, § 2

Setor responsável pelo processo:

Diferença Individual

O que é Diferença Individual?

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em extinção, TJ/MN,

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

Justiça Avaliador. 

Como é calculada?

O valor da Diferença Individual 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n.º 227

3) 

Setor responsável pelo processo:

Qual o valor do auxílio funeral?

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

Lei Complementar Estadual n

arts. 178, § 2

Setor responsável pelo processo:

Diferença Individual 

O que é Diferença Individual?

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

MN, em virtude do desempenho das mesmas 

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

Como é calculada? 

O valor da Diferença Individual 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Setor responsável pelo processo:

Qual o valor do auxílio funeral? 

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

Lei Complementar Estadual n

arts. 178, § 2º, 189 a 191)

Setor responsável pelo processo: SUBP

OUTRAS RETRIBUIÇ

O que é Diferença Individual? 

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em virtude do desempenho das mesmas 

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

correspondente a 30% (trinta por cento) 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

Lei Complementar Estadual n.º 227

Setor responsável pelo processo: SUBPF

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

Lei Complementar Estadual n

, 189 a 191). 

SUBPF 

OUTRAS RETRIBUIÇ

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em virtude do desempenho das mesmas 

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

correspondente a 30% (trinta por cento) 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM.

Lei Complementar Estadual n.º 227

SUBPF 

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

Lei Complementar Estadual nº 053

OUTRAS RETRIBUIÇ

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em virtude do desempenho das mesmas 

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário 

correspondente a 30% (trinta por cento) 

do vencimento inicial dos cargos da carreira TJ/NM. 

Lei Complementar Estadual n.º 227, de 4 de agosto 

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

053, de 31 de 

OUTRAS RETRIBUIÇÕES

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça 

em virtude do desempenho das mesmas 

atribuições do cargo de nível superior de Analista Judiciário - Oficial 

correspondente a 30% (trinta por cento) 

, de 4 de agosto 

Funeral corresponderá a 1 mês de remuneração. Será 

pago, a título de Benefício Assistencial no valor de 1 mês de 

remuneração, ao cônjuge do Servidor ativo falecido, ou Procurador 

, de 31 de 

ÕES 

ago aos ocupantes do cargo efetivo de Oficial de Justiça – 

em virtude do desempenho das mesmas 

Oficial de 

correspondente a 30% (trinta por cento) 

, de 4 de agosto 
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Abono 

 

1. O que é Abono de Permanência?

Abono d

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória.

 

2. Qual o procedimento para

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

Permanência.

Deve ser anexado ao pedid

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Roraima 

 

Fundamento legal: 

1153, de 07

Setor responsável pelo processo: 

 

Dife

 

1. Como se requer diferença salarial?

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

impreciso

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

Abono de Permanência

O que é Abono de Permanência?

Abono de Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Qual o procedimento para

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

Permanência. 

Deve ser anexado ao pedid

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Roraima – IPER.

Fundamento legal: 

, de 07 de junho de 

Setor responsável pelo processo: 

Diferença Salarial

Como se requer diferença salarial?

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

impreciso é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência

O que é Abono de Permanência?

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Qual o procedimento para

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

Deve ser anexado ao pedid

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

IPER. 

Fundamento legal:  Emenda Constitucional n

de junho de 

Setor responsável pelo processo: 

rença Salarial

Como se requer diferença salarial?

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência

O que é Abono de Permanência?

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Qual o procedimento para

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

Deve ser anexado ao pedido o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Emenda Constitucional n

de junho de 2016. 

Setor responsável pelo processo: 

rença Salarial 

Como se requer diferença salarial?

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência 

O que é Abono de Permanência?

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Qual o procedimento para solicitar Abono de Permanência?

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

o o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Emenda Constitucional n

Setor responsável pelo processo: SUB

Como se requer diferença salarial?

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

O que é Abono de Permanência? 

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

os requisitos para a aposentadoria compulsória. 

solicitar Abono de Permanência?

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

o o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Emenda Constitucional nº

SUBAP 

Como se requer diferença salarial? 

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

solicitar Abono de Permanência?

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

o o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

º 41/2003

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

solicitar Abono de Permanência?

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

o o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

/2003 e Portaria n

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos.

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento.

e Permanência é o benefício equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária, concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade e pago até que ele se aposente ou complete 

solicitar Abono de Permanência? 

O magistrado ou servidor efetivo deverá formular requerimento 

endereçado à Presidência, via SEI, expressando sua opção por 

permanecer em atividade e solicitando a concessão do Abono de 

o o resultado da Simulação de Aposentadoria 

Voluntária, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

Portaria nº 

O requerimento é feito ao Presidente do TJRR. Na formulação do 

pedido é necessária a exposição dos fatos e de seus fundamentos. 

Assim, requerimento inicial que se limita a fazer pedido genérico e 

é considerado prejudicado, pois impossibilita sua análise 

jurídica e, consequentemente, o seu deferimento ou indeferimento. 
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Fundamento legal:

6º, inciso IV).

Setor responsável pelo processo: 

 

1. O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

de serviços de assistência à saúde? 

Sim. Contrato de Prestação de S

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

 

2. Qual a abrangência do plano?

Os beneficiários p

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

remoções, i

4.4 do Termo de Referência nº 28/2016.

 

3. Quais são os prazos de carência? 

• 

• 

laboratori

• 

• 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

cardio

Fundamento legal:

, inciso IV). 

Setor responsável pelo processo: 

 

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

de serviços de assistência à saúde? 

Sim. Contrato de Prestação de S

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

Qual a abrangência do plano?

Os beneficiários p

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

remoções, inclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

4.4 do Termo de Referência nº 28/2016.

Quais são os prazos de carência? 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

laboratoriais e raio

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea;

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

cardio-vascular), exames especializados;

Fundamento legal: Lei Estadual n

Setor responsável pelo processo: 

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

de serviços de assistência à saúde? 

Sim. Contrato de Prestação de S

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

Qual a abrangência do plano?

Os beneficiários podem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

4.4 do Termo de Referência nº 28/2016.

Quais são os prazos de carência? 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

ais e raio-

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea;

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

vascular), exames especializados;

Lei Estadual n

Setor responsável pelo processo: 

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

de serviços de assistência à saúde? 

Sim. Contrato de Prestação de S

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

Qual a abrangência do plano?

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

4.4 do Termo de Referência nº 28/2016.

Quais são os prazos de carência? 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

-x; 

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea;

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

vascular), exames especializados;

Lei Estadual nº 418

Setor responsável pelo processo: SUB

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

de serviços de assistência à saúde?  

Sim. Contrato de Prestação de Serviço de assistência médica, 

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima - 

Qual a abrangência do plano? 

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

4.4 do Termo de Referência nº 28/2016. 

Quais são os prazos de carência? 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea;

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

vascular), exames especializados;

, de 15 de janeiro de 2004 (art. 

SUBFP 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

erviço de assistência médica, 

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

FAMA. 

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

 

Quais são os prazos de carência?  

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea;

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

vascular), exames especializados; 

, de 15 de janeiro de 2004 (art. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

erviço de assistência médica, 

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

180 (cento e oitenta) dias para remoção aérea; 

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

, de 15 de janeiro de 2004 (art. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

erviço de assistência médica, 

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência; 

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 

, de 15 de janeiro de 2004 (art. 

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

O TJRR tem contrato/convênio com empresas prestadoras 

erviço de assistência médica, 

hospitalar com obstetrícia, laboratorial e ambulatorial, celebrado com a 

Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, 

odem ser atendidos em rede nacional exclusiva 

(própria), indicada, credenciada, referenciada, conveniada (ou outro 

instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em 

consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, 

nclusive aérea, e internações hospitalares, conforme item 

30 (trinta) dias para os casos de consultas médicas, exames 

180 (cento e oitenta) dias para os demais casos, especialmente 

para internações, incluindo cirurgias de qualquer porte (inclusive 
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• 

 

4. Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

Os beneficiários do Plano classificam

legais e dependentes especiais.

São considerados titulares:

• 

• 

• 

• 

• 

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

• 

• 

• 

• as pessoas tuteladas ou sob guarda; e

• 

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não

dependentes legais

O limite 

poderá ser ampliado para 24 anos, 

instituição de ensino superior.

 

5. Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

saúde?

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

 

6. Qual o procedimento para 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

300 (trezentos) dias pa

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

Os beneficiários do Plano classificam

legais e dependentes especiais.

São considerados titulares:

os magistrados, ativos ou inativos;

os servidores ef

os pensionistas;

os ocupantes de cargo comissionado; e

os servidores cedidos com ônus para o TJRR.

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

o cônjuge ou companheiro;

os filhos e enteados menores de 18 anos;

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade;

as pessoas tuteladas ou sob guarda; e

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não

dependentes legais

O limite de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

poderá ser ampliado para 24 anos, 

instituição de ensino superior.

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

saúde? 

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

Qual o procedimento para 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

300 (trezentos) dias pa

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

Os beneficiários do Plano classificam

legais e dependentes especiais.

São considerados titulares:

os magistrados, ativos ou inativos;

os servidores efetivos, ativos ou inativos;

os pensionistas; 

os ocupantes de cargo comissionado; e

os servidores cedidos com ônus para o TJRR.

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

o cônjuge ou companheiro;

os filhos e enteados menores de 18 anos;

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade;

as pessoas tuteladas ou sob guarda; e

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não

dependentes legais. 

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

poderá ser ampliado para 24 anos, 

instituição de ensino superior.

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

Qual o procedimento para 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

300 (trezentos) dias para partos a termo.

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

Os beneficiários do Plano classificam

legais e dependentes especiais. 

São considerados titulares: 

os magistrados, ativos ou inativos;

etivos, ativos ou inativos;

os ocupantes de cargo comissionado; e

os servidores cedidos com ônus para o TJRR.

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

o cônjuge ou companheiro;

os filhos e enteados menores de 18 anos;

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade;

as pessoas tuteladas ou sob guarda; e

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

poderá ser ampliado para 24 anos, 

instituição de ensino superior. 

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

Qual o procedimento para 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

ra partos a termo.

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

Os beneficiários do Plano classificam-se em titulares, dependentes 

 

os magistrados, ativos ou inativos;

etivos, ativos ou inativos;

os ocupantes de cargo comissionado; e

os servidores cedidos com ônus para o TJRR.

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

o cônjuge ou companheiro; 

os filhos e enteados menores de 18 anos;

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade;

as pessoas tuteladas ou sob guarda; e

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

poderá ser ampliado para 24 anos, caso estejam

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

Qual o procedimento para  reembolso?

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

ra partos a termo. 

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

se em titulares, dependentes 

os magistrados, ativos ou inativos; 

etivos, ativos ou inativos; 

os ocupantes de cargo comissionado; e 

os servidores cedidos com ônus para o TJRR.

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

os filhos e enteados menores de 18 anos; 

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade;

as pessoas tuteladas ou sob guarda; e 

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

parentes, consangüíneos ou afins, que não se enquadrem 

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

caso estejam

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

reembolso? 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

se em titulares, dependentes 

os servidores cedidos com ônus para o TJRR. 

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares:

os filhos e enteados inválidos de qualquer idade; 

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento.

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

se enquadrem 

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

caso estejam matriculados em 

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo pl

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016. 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde? 

se em titulares, dependentes 

São considerados dependentes legais, em relação aos titulares: 

os ascendentes que não possam prover o próprio sustento. 

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

se enquadrem no rol de 

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais

matriculados em 

Quais as especialidades e despesas cobertas pelo plano de 

São todas as constantes do Termo de Referência nº 028/2016.  

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.

Quem pode ser beneficiário para fins do plano de saúde?  

se em titulares, dependentes 

São considerados dependentes especiais, em relação aos titulares, os 

no rol de 

de idade dos filhos de enteados como dependentes legais 

matriculados em 

ano de 

O procedimento para reembolso está previsto no Termo de Referência 

nº 028/2016, alterado pelo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 
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7. Qual o valor das mensalidades?

Os valores atualizados das mensalidades

 

 

8. Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

saúde?

O servi

• 

• 

• 

01/01/2010;

• 

• 

• 

 

9. Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

beneficiário?

A empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

sistema 

033/2016, 

www.unimedfama.com.br

Qual o valor das mensalidades?

Os valores atualizados das mensalidades

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

saúde? 

O servidor deverá apresentar:

Formulário de inclusão padrão constante no 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

01/01/2010;

Cópia do cartão do SUS;

Cópia do comprovan

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

beneficiário?

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

sistema SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

www.unimedfama.com.br

Qual o valor das mensalidades?

Os valores atualizados das mensalidades

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

dor deverá apresentar:

Formulário de inclusão padrão constante no 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

01/01/2010; 

Cópia do cartão do SUS;

Cópia do comprovan

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

www.unimedfama.com.br.  

Qual o valor das mensalidades?

Os valores atualizados das mensalidades

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

dor deverá apresentar: 

Formulário de inclusão padrão constante no 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

Cópia do cartão do SUS; 

Cópia do comprovante de residência;

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

Qual o valor das mensalidades? 

Os valores atualizados das mensalidades

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

Formulário de inclusão padrão constante no 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

te de residência;

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

Os valores atualizados das mensalidades são: 

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

Formulário de inclusão padrão constante no 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

te de residência; 

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

Formulário de inclusão padrão constante no sistema 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

Documentos que comprove o parentesco com o titular.

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

No caso de extravio, o usuário deverá solicitar a 2ª via por meio do 

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

sistema SEI; 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF;

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

Documentos que comprove o parentesco com o titular. 

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

identificação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da inclusão.

via por meio do 

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

devendo ser requerido através do site 

 

Qual a documentação necessária para aderir ao plano de 

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (para os menores) e CPF; 

Certidão de Nascimento para os menores nascidos a partir de 

Qual é o prazo para a entrega do cartão magnético do 

empresa deverá fornecer aos beneficiários a carteira de 

inclusão. 

via por meio do 

SEI, que deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias, sendo 
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cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

data da solicitação, através de desc

 

10. Quais os prazos para atendimento?

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

Resolução Normativa da ANS 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

I 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

II 

(quatorze) dias úteis;

III 

úteis;

IV 

V 

VI 

dias úteis;

VII 

úteis;

VIII 

com cirurgião

IX 

regime ambulatorial: em até 3 (três)

X 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

XI 

um) dias úteis;

XII 

úteis;

XIII 

(vinte e um) dias úteis; e

XIV 

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

data da solicitação, através de desc

Quais os prazos para atendimento?

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

Resolução Normativa da ANS 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

– consulta básica 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

(quatorze) dias úteis;

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

úteis; 

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

dias úteis;

VII – consulta/sessão com fisioterape

úteis; 

VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

com cirurgião

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial: em até 3 (três)

X –  demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

XI – procedimentos de alta complexidade 

um) dias úteis;

XII – atendimento em regime de hospital

úteis; 

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

(vinte e um) dias úteis; e

XIV – urgência e emergência: imediato.

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

data da solicitação, através de desc

Quais os prazos para atendimento?

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

Resolução Normativa da ANS 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

consulta básica 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

(quatorze) dias úteis;

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

dias úteis; 

consulta/sessão com fisioterape

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

com cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial: em até 3 (três)

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

procedimentos de alta complexidade 

um) dias úteis; 

atendimento em regime de hospital

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

(vinte e um) dias úteis; e

urgência e emergência: imediato.

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

data da solicitação, através de desc

Quais os prazos para atendimento?

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

Resolução Normativa da ANS -

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

(quatorze) dias úteis; 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com fisioterape

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial: em até 3 (três)

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

procedimentos de alta complexidade 

atendimento em regime de hospital

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

(vinte e um) dias úteis; e 

urgência e emergência: imediato.

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

data da solicitação, através de desconto em folha de pagamento.

Quais os prazos para atendimento?

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

- RN n° 259, de 17 de junho de 2011, com 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com fisioterape

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial: em até 3 (três)

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

procedimentos de alta complexidade 

atendimento em regime de hospital

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

urgência e emergência: imediato.

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

onto em folha de pagamento.

Quais os prazos para atendimento? 

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

RN n° 259, de 17 de junho de 2011, com 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias 

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; 

procedimentos de alta complexidade - 

atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) di

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

urgência e emergência: imediato. 

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

onto em folha de pagamento.

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

RN n° 259, de 17 de junho de 2011, com 

suas atualizações, ou outra norma que venha a substituí-

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; 

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

uta: em até 10 (dez) dias 

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

dentista: em até 7 (sete) dias úteis; 

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

dias úteis; 

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

 PAC: em até 21 (vinte e 

dia: em até 10 (dez) di

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

onto em folha de pagamento. 

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3

RN n° 259, de 17 de junho de 2011, com 

-la: 

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

 

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

uta: em até 10 (dez) dias 

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

PAC: em até 21 (vinte e 

dia: em até 10 (dez) di

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 

cobrado do beneficiário titular o valor praticado pela Contratada na 

 

Os prazos para atendimento obedecem o disposto no art. 3º da 

RN n° 259, de 17 de junho de 2011, com 

pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis; 

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis; 

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

uta: em até 10 (dez) dias 

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

PAC: em até 21 (vinte e 

dia: em até 10 (dez) dias 

atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 
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11. Qual o tipo de acomodação?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

privativo e

 

 

Fundamento legal:

junho de 2011

nº 28/2016

996, do dia 31 agosto de 2018.

Setor responsável pelo processo: 

 

 

 

1. Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

declarações?

Deve-

SEI, à Secretaria de Gestão de Pessoas.

 

 

  

Inclusão e

 

1. O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Qual o tipo de acomodação?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

privativo e direito a 

Fundamento legal:

junho de 2011; 

28/2016; Resolução n

, do dia 31 agosto de 2018.

Setor responsável pelo processo: 

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

declarações? 

-se preen

SEI, à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Inclusão e 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Qual o tipo de acomodação?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

direito a acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

Fundamento legal: Resolução Normativa da ANS 

; Termo de referência n

Resolução n

, do dia 31 agosto de 2018.

Setor responsável pelo processo: 

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

 

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

SEI, à Secretaria de Gestão de Pessoas.

 Exclusão 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Qual o tipo de acomodação?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

Resolução Normativa da ANS 

Termo de referência n

Resolução nº 18, de 2 de junho de 2004 (art. 2

, do dia 31 agosto de 2018. 

Setor responsável pelo processo: 

CERTIDÕES E

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

cher o requerimento padrão e encaminhá

SEI, à Secretaria de Gestão de Pessoas.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Exclusão de Dependentes 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Qual o tipo de acomodação? 

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

Resolução Normativa da ANS 

Termo de referência nº 033/2016 e Termo de Referência 

, de 2 de junho de 2004 (art. 2

Setor responsável pelo processo: SUB

CERTIDÕES E

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

cher o requerimento padrão e encaminhá

SEI, à Secretaria de Gestão de Pessoas. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

e Dependentes 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

Resolução Normativa da ANS 

033/2016 e Termo de Referência 

, de 2 de junho de 2004 (art. 2

SUBSA 

CERTIDÕES E DECLARAÇÕES

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

cher o requerimento padrão e encaminhá

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

e Dependentes 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

Resolução Normativa da ANS - RN n° 259

033/2016 e Termo de Referência 

, de 2 de junho de 2004 (art. 2

DECLARAÇÕES

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

cher o requerimento padrão e encaminhá-

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

e Dependentes no IRRF

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário.

RN n° 259, de 17 de 

033/2016 e Termo de Referência 

, de 2 de junho de 2004 (art. 2º), Portaria n° 

DECLARAÇÕES

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

-lo, via sistema 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

RRF 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF?

Sistema de acomodação será em apartamento individual, com banheiro 

acompanhante, pelo tempo que se fizer necessário. 

, de 17 de 

033/2016 e Termo de Referência 

Portaria n° 

 
DECLARAÇÕES 

Como requerer declaração de tempo de serviço ou certidão 

que comprove o vínculo com o TJRR, entre outras certidões e 

sistema 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

O que é preciso para incluir e excluir dependentes no IRRF? 
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É necessário encaminh

Pessoal, via 

• 

idade; 

•  

de idade e não possua Cédula de Ide

• 

dependência dos pais, avós ou bisavós; 

• 

Técnico, para o 

• 

bisneto, sem arrimo dos pais, até 21

• 

mental, nos casos

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

trabalho

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado.

  

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo: 

 

Alteração d

 

1. Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

bancária?

É necessário encaminh

Pessoal, via sistema 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

idade;  

 Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

de idade e não possua Cédula de Ide

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

dependência dos pais, avós ou bisavós; 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

Técnico, para o 

Cópia do Termo de Guarda, para

bisneto, sem arrimo dos pais, até 21

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

mental, nos casos

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

rabalho. 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado.

Fundamento legal:

Setor responsável pelo processo: 

Alteração d

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

bancária? 

É necessário encaminh

sistema SEI

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

de idade e não possua Cédula de Ide

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

dependência dos pais, avós ou bisavós; 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

Técnico, para o filho ou enteado até 21 anos

Cópia do Termo de Guarda, para

bisneto, sem arrimo dos pais, até 21

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

mental, nos casos 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado.

Fundamento legal: Decreto n

Setor responsável pelo processo: 

Alteração de Dados Bancários 

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

É necessário encaminhar à Subs

SEI, requerimento acompanhado de 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

de idade e não possua Cédula de Ide

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

dependência dos pais, avós ou bisavós; 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

filho ou enteado até 21 anos

Cópia do Termo de Guarda, para

bisneto, sem arrimo dos pais, até 21

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

 de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado.

Decreto nº 9.580

Setor responsável pelo processo: 

e Dados Bancários 

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

à Subsecretaria de Acompanhamento de 

, requerimento acompanhado de 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

de idade e não possua Cédula de Identidade e CPF; 

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

dependência dos pais, avós ou bisavós; 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

filho ou enteado até 21 anos

Cópia do Termo de Guarda, para o m

bisneto, sem arrimo dos pais, até 21; 

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado.

º 9.580, de

Setor responsável pelo processo: SUB

e Dados Bancários 

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

ecretaria de Acompanhamento de 

, requerimento acompanhado de 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

ntidade e CPF; 

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

dependência dos pais, avós ou bisavós;  

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

filho ou enteado até 21 anos; 

o menor pobre, o irmão, neto ou 

;  

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

dependente está regularmente matriculado. 

de 22 novembro

SUBAP 

e Dados Bancários e Funcionais

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

ecretaria de Acompanhamento de 

, requerimento acompanhado de 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

ntidade e CPF;  

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

 

enor pobre, o irmão, neto ou 

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino inform

novembro de 2018.

Funcionais

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

ecretaria de Acompanhamento de 

. 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

enor pobre, o irmão, neto ou 

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

semestralmente, Declaração da instituição de ensino informando que o 

de 2018. 

Funcionais 

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 

ecretaria de Acompanhamento de 

Cópias da Cédula de Identidade e CPF para o dependente maior de 

Cópia da Certidão de Nascimento caso o dependente seja menor 

Declaração com firma reconhecida em cartório, comprovando a 

Declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior ou 

enor pobre, o irmão, neto ou 

Cópia do laudo médico, comprovando a incapacidade física ou 

de filho, enteado, irmão, neto ou bisneto de 

qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 

O servidor que tiver dependentes no Imposto de Renda maiores até 24 

(vinte e quatro) anos de idade que cursam ensino superior, deve 

encaminhar à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, 

ando que o 

Como alterar nome, endereço, número da conta e da agência 
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Deve-

Secretaria de Gestão de Pessoas.

 

 

  

Falta, 

 

1. Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

compensatória usufruída?

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

padrão e encaminhá

Licenças e

indicaram os servidores para laborar no plantão.

 

Fundamento 

Setor responsável pelo processo: 

 

 

 

 

 

1. Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

Deve-

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

-se preencher o requerimento padrão e encaminhá

Secretaria de Gestão de Pessoas.

Falta, Plantão 

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

compensatória usufruída?

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

padrão e encaminhá

Licenças e Afastamentos

indicaram os servidores para laborar no plantão.

Fundamento legal: 

Setor responsável pelo processo: 

Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

-se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

Secretaria de Gestão de Pessoas.

Plantão e Folga Compensatória

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

compensatória usufruída?

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

padrão e encaminhá-lo, digitalmente, via 

Afastamentos

indicaram os servidores para laborar no plantão.

legal: Resolução n

Setor responsável pelo processo: 

Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

Secretaria de Gestão de Pessoas.

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS

Folga Compensatória

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

compensatória usufruída? 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

lo, digitalmente, via 

Afastamentos. É necessário 

indicaram os servidores para laborar no plantão.

Resolução nº

Setor responsável pelo processo: 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS

Folga Compensatória

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

lo, digitalmente, via 

. É necessário 

indicaram os servidores para laborar no plantão.

º 25, de 2 de setembro de 2015

Setor responsável pelo processo: SLA

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS

Folga Compensatória

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

lo, digitalmente, via sistema SEI

. É necessário informar 

indicaram os servidores para laborar no plantão. 

, de 2 de setembro de 2015

LA 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

Qual o procedimento para solicitar a 2

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS

Folga Compensatória 

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

sistema SEI

informar as portarias que 

 

, de 2 de setembro de 2015

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

Qual o procedimento para solicitar a 2ª via do crachá de 

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal.

se preencher o requerimento padrão e encaminhá-lo, via SEI, à 

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

, ao Setor de 

as portarias que 

, de 2 de setembro de 2015. 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

via do crachá de 

identificação funcional e da Cédula de Identidade Funcional?

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações) à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal. 

lo, via SEI, à 

OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS 
  

Como comunicar falta injustificada, plantão laborado e folga 

O chefe da unidade deverá preencher o comunicado de ocorrência 

Setor de 

as portarias que 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

via do crachá de 

 

se encaminhar pedido via SEI (Sistema Eletrônico de 
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A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

 

2. 

expedição?

CRACHÁ 

Nos seguintes casos:

a. decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

b. alteração de dados pessoais.

c. defeito originário.

d. furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

e. da

devolução do cartão danificado)

 

IDENTIDADE FUNCIONAL 

Nos seguintes casos:

a. defeito originário

b. furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

 

Fundamento legal:

7, de 20 de março de 2013 e 

Setor responsável pelo processo: 

 

 

 

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

Há possibilidad

expedição? 

CRACHÁ  

Nos seguintes casos:

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

alteração de dados pessoais.

defeito originário.

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

dano ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

devolução do cartão danificado)

IDENTIDADE FUNCIONAL 

Nos seguintes casos:

defeito originário

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

Fundamento legal:

, de 20 de março de 2013 e 

Setor responsável pelo processo: 

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

Há possibilidad

Nos seguintes casos: 

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

alteração de dados pessoais.

defeito originário.

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

devolução do cartão danificado)

IDENTIDADE FUNCIONAL 

Nos seguintes casos: 

defeito originário

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência).

Fundamento legal: Resolução n

, de 20 de março de 2013 e 

Setor responsável pelo processo: 

 

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

Há possibilidade de isenção do pagamento da taxa de 

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

alteração de dados pessoais.

defeito originário. 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência). 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

devolução do cartão danificado)

IDENTIDADE FUNCIONAL  

defeito originário 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Boletim de Ocorrência). 

Resolução n

, de 20 de março de 2013 e Portaria n

Setor responsável pelo processo: 

 

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

e de isenção do pagamento da taxa de 

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

alteração de dados pessoais. 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

devolução do cartão danificado) 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Resolução nº 12, de 

ortaria nº 169

Setor responsável pelo processo: SUBAP

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR

e de isenção do pagamento da taxa de 

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição.

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

, de 5 de abril de 2017; 

169, de 27 de janeiro de 2017

UBAP. 

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

taxa de expedição, a ser recolhida junto ao FUNDEJURR. 

e de isenção do pagamento da taxa de 

decorridos 05 (cinco) anos de sua expedição. 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

5 de abril de 2017; 

, de 27 de janeiro de 2017

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

 

e de isenção do pagamento da taxa de 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

5 de abril de 2017; Resolução n

, de 27 de janeiro de 2017

A solicitação deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da 

e de isenção do pagamento da taxa de 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

no ocorrido até o prazo de 02 anos da entrega (mediante 

furto ou roubo da via anterior (mediante a apresentação do 

Resolução nº 

, de 27 de janeiro de 2017. 
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Remoção

 

1. O que é remoção?

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rorai

de sede.

 

2. Quais as formas de remoção?

A remoção

• 

• a pedido, a critério da Administração;

• a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

interes

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial;

• 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

 

3. O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

designações a título de substituição.

Remoção 

O que é remoção?

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rorai

de sede. 

Quais as formas de remoção?

remoção ocorrerá nas seguintes modalidades:

de ofício, no interesse da Administração;

a pedido, a critério da Administração;

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial;

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

designações a título de substituição.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

O que é remoção?

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rorai

Quais as formas de remoção?

ocorrerá nas seguintes modalidades:

de ofício, no interesse da Administração;

a pedido, a critério da Administração;

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

se da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial; 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

designações a título de substituição.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

O que é remoção? 

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rorai

Quais as formas de remoção?

ocorrerá nas seguintes modalidades:

de ofício, no interesse da Administração;

a pedido, a critério da Administração;

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

se da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

designações a título de substituição.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rorai

Quais as formas de remoção? 

ocorrerá nas seguintes modalidades:

de ofício, no interesse da Administração;

a pedido, a critério da Administração;

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

designações a título de substituição. 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, com ou sem mudança 

ocorrerá nas seguintes modalidades: 

de ofício, no interesse da Administração; 

a pedido, a critério da Administração; 

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de carg

outra unidade é automaticamente removido?

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

ma, com ou sem mudança 

 

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e con

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

O servidor indicado para exercício de cargo em comissão em 

outra unidade é automaticamente removido? 

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

ma, com ou sem mudança 

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente que viva à suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal.

o em comissão em 

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

ma, com ou sem mudança 

a pedido do servidor, para outra localidade, independente do 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, que foi deslocado no interesse da 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

ste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

em virtude de concurso de remoção promovido, de acordo com 

normas preestabelecidas por Edital da Presidência deste Tribunal. 

o em comissão em 

Sim. O afastamento do servidor efetivo para o exercício de cargo 

comissionado ou função gratificada constitui remoção, excetuadas as 
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Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

VI). 

Setor responsável pelo processo: 

 

 

Permuta

 

1. O que é permuta?

Permuta

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

cargos e as suas atribuições.

 

2. O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

(um) ano.

 

3. Quais 

permuta?

Os servidores

aos seguintes requisitos mínimos:

I 

de lotação);

II 

III 

envolvidas (origem e destino)

 

4. Como requerer permuta?

Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

Setor responsável pelo processo: 

Permuta 

O que é permuta?

Permuta é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

cargos e as suas atribuições.

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

(um) ano. 

Quais requisitos devem ser atendidos no pedido de 

permuta? 

servidores 

aos seguintes requisitos mínimos:

- qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

de lotação);

II - indicação das unidade

III - manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

envolvidas (origem e destino)

Como requerer permuta?

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (artigos 18 e 34), 

setembro de 2013 e Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: 

O que é permuta?

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

cargos e as suas atribuições.

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

 interessados na remoção por permuta devem atender 

aos seguintes requisitos mínimos:

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

de lotação); 

indicação das unidade

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

envolvidas (origem e destino)

Como requerer permuta?

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: 

O que é permuta? 

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

cargos e as suas atribuições. 

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

aos seguintes requisitos mínimos:

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

indicação das unidades de interesse;

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

envolvidas (origem e destino)

Como requerer permuta?

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), Resolução TP n

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: SUBMP.

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

aos seguintes requisitos mínimos: 

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

s de interesse;

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

envolvidas (origem e destino) 

Como requerer permuta? 

Lei Complementar Estadual n

Resolução TP n

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

UBMP. 

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equi

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

s de interesse; 

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

Resolução TP nº 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

unidades de trabalho diferentes, observadas a equivalência entre os 

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

053, de 31 de 

044, de 18 de 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016 (Seção 

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

valência entre os 

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta?

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 

053, de 31 de 

044, de 18 de 

(Seção 

é o deslocamento recíproco de pelo menos dois servidores de 

valência entre os 

O servidor em estágio probatório poderá requerer permuta? 

Sim, desde que haja concordância entre as chefias imediatas e o 

servidor não tenha sido removido por permuta em prazo inferior a 01 

requisitos devem ser atendidos no pedido de 

interessados na remoção por permuta devem atender 

qualificação dos servidores (nome, matrícula, cargo e unidade 

manifestação de concordância da chefia imediata das unidades 
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O requerimento

Resolução TP n

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

 

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

VI). 

Setor responsável pelo processo: 

 

 

Concurso de Remoção

 

1. O que é e como ocorre o concurso de remoção?

O concurso

preenchimento de vaga existente em 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

para a vaga pretendida.

O certame

concurso público para provimento de cargos efetivos.

Após a realização d

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

efetivos.

 

2. O que é necessário para participar do concurso de remoção?

Os requisitos do concurso de 

requerimento

Resolução TP n

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

Setor responsável pelo processo: 

Concurso de Remoção

O que é e como ocorre o concurso de remoção?

concurso de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

preenchimento de vaga existente em 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

para a vaga pretendida.

certame precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos.

Após a realização d

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

efetivos. 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

Os requisitos do concurso de 

requerimento de remoção por permuta consta do Anexo único da 

Resolução TP nº 044, de 18 de setembro de 2013

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (artigos 18 e 34), 

setembro de 2013 e Resolução CNJ n.

Setor responsável pelo processo: 

Concurso de Remoção

O que é e como ocorre o concurso de remoção?

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

preenchimento de vaga existente em 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

para a vaga pretendida.

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos.

Após a realização do concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

Os requisitos do concurso de 

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

044, de 18 de setembro de 2013

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), 

Resolução CNJ n.

Setor responsável pelo processo: 

Concurso de Remoção 

O que é e como ocorre o concurso de remoção?

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

preenchimento de vaga existente em 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

para a vaga pretendida. 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos.

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

Os requisitos do concurso de remoção serão fixados em edital.

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

044, de 18 de setembro de 2013

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), Resolução TP n

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: SUBMP.

O que é e como ocorre o concurso de remoção?

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

preenchimento de vaga existente em 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos.

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

remoção serão fixados em edital.

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

044, de 18 de setembro de 2013

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas.

Lei Complementar Estadual n

Resolução TP n

º 219, de 26 de abril de 2016

UBMP. 

O que é e como ocorre o concurso de remoção?

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

preenchimento de vaga existente em unidades de trabalho, dentre 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos.

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

remoção serão fixados em edital.

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

044, de 18 de setembro de 2013 

encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de 

Resolução TP nº 

º 219, de 26 de abril de 2016

O que é e como ocorre o concurso de remoção? 

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

unidades de trabalho, dentre 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos. 

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

remoção serão fixados em edital.

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

e deverá ser 

053, de 31 de 

044, de 18 de 

º 219, de 26 de abril de 2016 (Seção 

 

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

unidades de trabalho, dentre 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção?

remoção serão fixados em edital. 

de remoção por permuta consta do Anexo único da 

e deverá ser 

053, de 31 de 

044, de 18 de 

(Seção 

de remoção visa à escolha impessoal de um servidor, para o 

unidades de trabalho, dentre 

aqueles que pretendem a transferência e que satisfazem as exigências 

precederá a nomeação de candidatos classificados em 

o concurso interno, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Roraima poderá disponibilizar as vagas de lotação remanescentes 

para os candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 

O que é necessário para participar do concurso de remoção? 
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Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

que: 

• 

no edital;

• 

(dois) anos;

• 

ano.

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

nova sede por pelo menos 01 (u

comissão em setor distinto.

 

Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

VI). 

Setor responsável pelo processo: 

 

  

Vacância 

 

1. Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

por posse em cargo inacumulável?

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

SEI. 

 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

no edital; 

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

(dois) anos;

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

ano. 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

nova sede por pelo menos 01 (u

comissão em setor distinto.

Fundamento legal:

dezembro de 2001

setembro de 2013

Setor responsável pelo processo: 

Vacância p

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

por posse em cargo inacumulável?

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

 

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

(dois) anos; 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

nova sede por pelo menos 01 (u

comissão em setor distinto.

Fundamento legal: Lei Complementar Estadual n

dezembro de 2001 (artigos 18 e 34), 

setembro de 2013 e Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: 

por Posse 

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

por posse em cargo inacumulável?

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

nova sede por pelo menos 01 (u

comissão em setor distinto. 

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: 

or Posse em Cargo Inac

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

por posse em cargo inacumulável?

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

nova sede por pelo menos 01 (um) ano, salvo se for investido em cargo 

Lei Complementar Estadual n

(artigos 18 e 34), Resolução TP n

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

Setor responsável pelo processo: SUBMP.

m Cargo Inac

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

por posse em cargo inacumulável? 

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

m) ano, salvo se for investido em cargo 

Lei Complementar Estadual n

Resolução TP n

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

UBMP. 

m Cargo Inacumulável

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o di

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

m) ano, salvo se for investido em cargo 

Lei Complementar Estadual nº 0

Resolução TP nº 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016

VACÂNCIA

umulável

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

estejam investidos em cargo efetivo compatível com o divulgado 

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

m) ano, salvo se for investido em cargo 

053, de 31 de 

044, de 18 de 

Resolução CNJ n.º 219, de 26 de abril de 2016 (Seção 

ACÂNCIA

umulável 

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 

Poderão ser habilitados para participar do concurso de remoção os 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Tribunal 

vulgado 

estejam em efetivo exercício ininterrupto pelo período de 02 

não tenham sido removidos a pedido em prazo inferior a 01 (um) 

O servidor removido por concurso de remoção deverá permanecer na 

m) ano, salvo se for investido em cargo 

53, de 31 de 

044, de 18 de 

(Seção 

 
ACÂNCIA 

Qual o procedimento para solicitar exoneração ou vacância 

O servidor deverá formular requerimento endereçado à Presidência, via 
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2. 

que setores?

Sim. Dev

• 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

• 

Documental; 

• 

Tecnologia da Informação;

• 

Benefícios;

• 

e Logística.

 

3. O que deve ser juntado ao pedido?

A declaração de devolução do “token” refere

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

inacumulável, deve

cargo. 

 

Fundamento legal: 

1023, de 02 de junho de 2010

Setor responsável pelo processo: 

  

Aposentadoria

 

1. O que é aposentadoria?

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

aplicadas para cada caso:

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

que setores? 

Sim. Devem ser devolvidos:

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

Documental; 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

Tecnologia da Informação;

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

Benefícios;

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

e Logística.

O que deve ser juntado ao pedido?

A declaração de devolução do “token” refere

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

inacumulável, deve

cargo.  

Fundamento legal: 

1023, de 02 de junho de 2010

Setor responsável pelo processo: 

Aposentadoria

O que é aposentadoria?

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

cadas para cada caso:

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

 

em ser devolvidos:

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

Documental;  

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

Tecnologia da Informação;

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

Benefícios; 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

e Logística. 

O que deve ser juntado ao pedido?

A declaração de devolução do “token” refere

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

inacumulável, deve-se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Fundamento legal: Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010

1023, de 02 de junho de 2010

Setor responsável pelo processo: 

Aposentadoria 

O que é aposentadoria?

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

cadas para cada caso:

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

em ser devolvidos: 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

Tecnologia da Informação; 

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

O que deve ser juntado ao pedido?

A declaração de devolução do “token” refere

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010

1023, de 02 de junho de 2010. 

Setor responsável pelo processo: 

O que é aposentadoria? 

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

cadas para cada caso: 

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

 

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

O que deve ser juntado ao pedido?

A declaração de devolução do “token” refere

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010

Setor responsável pelo processo: SUBAP.

 

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal;

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

O que deve ser juntado ao pedido? 

A declaração de devolução do “token” referente ao certificado digital e 

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010

UBAP. 

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal; 

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

nte ao certificado digital e 

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretari

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

nte ao certificado digital e 

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Resolução nº 12, de 07 de abril de 2010 e Portaria n

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 

É necessária a devolução de algum documento/objeto? Para 

os documentos funcionais (crachá e identidade funcional), à 

materiais bibliográficos emprestados, à Subsecretaria de Gestão 

o “token”, referente ao certificado digital, à Secretaria de 

os cartões da Unimed (titular e dependente), à Seção de 

credencial para conduzir veículos, à Secretaria de Infraestrutura 

nte ao certificado digital e 

a certidão de “nada consta” emitida pela Seção de Biblioteca. Se o 

pedido de vacância ocorrer em razão de posse em cargo público 

se juntar ainda cópia do Termo de Posse nesse 

Portaria nº 

que ele passa para a inatividade, concedida de acordo com as regras 
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• 

• 

• 

de contribuição; e

• 

cont

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

contribuição.

 

2. Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

contribu

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

O pedido deverá ser instruído com os 

• 

• 

• 

• 

• 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS.

 

3. Qual o procedimento para solicitar 

Deve-

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento dis

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI.

 

Aposentadoria por invalidez permanente;

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição; e

Aposentadoria compulsória

continuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

contribuição.

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

contribuição?

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

O pedido deverá ser instruído com os 

requerimento; 

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

ficha funcional do cargo efetivo; 

ficha financeira;

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS.

Qual o procedimento para solicitar 

-se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento dis

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI.

Aposentadoria por invalidez permanente;

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição; e 

Aposentadoria compulsória

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

contribuição. 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

ição? 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

O pedido deverá ser instruído com os 

requerimento;  

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

ficha funcional do cargo efetivo; 

ficha financeira;

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS.

Qual o procedimento para solicitar 

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento dis

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI.

Aposentadoria por invalidez permanente;

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

 

Aposentadoria compulsória

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

O pedido deverá ser instruído com os 

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

ficha funcional do cargo efetivo; 

ficha financeira; 

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS.

Qual o procedimento para solicitar 

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento dis

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI.

Aposentadoria por invalidez permanente;

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

Aposentadoria compulsória – a idade máxima para um servidor 

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

O pedido deverá ser instruído com os seguintes 

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

ficha funcional do cargo efetivo; 

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS.

Qual o procedimento para solicitar 

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento dis

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI.

Aposentadoria por invalidez permanente; 

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

a idade máxima para um servidor 

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER).

seguintes documentos

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

 

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

outro regime próprio de Previdência/RPPS. 

Qual o procedimento para solicitar aposentadoria?

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

de serviço). Preencher o requerimento disponível no IPER, anexando 

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

de Acompanhamento de Pessoal, via SEI. 

 

Aposentadoria por idade e tempo de contribuição; 

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

a idade máxima para um servidor 

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER). 

documentos

cópia de qualquer documento oficial de identificaç

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

 

aposentadoria?

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

ponível no IPER, anexando 

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

 

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

a idade máxima para um servidor 

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

 

documentos: 

cópia de qualquer documento oficial de identificação;  

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

aposentadoria? 

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

ponível no IPER, anexando 

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 

Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo 

a idade máxima para um servidor 

inuar trabalhando no Estado é de 70 (setenta) anos. Na data 

em que completar essa idade, o servidor é obrigado a se 

aposentar, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de 

Qual o procedimento para solicitar simulação de tempo de 

A simulação de tempo de contribuição deve ser solicitada diretamente 

Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS 

referente ao período vinculado ao PGPS, ou Certidão fornecida por 

se solicitar o benefício de aposentadoria diretamente ao 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER), se o servidor 

tiver preenchido os requisitos para o benefício (contribuição e tempo 

ponível no IPER, anexando 

todos os documentos solicitados, dentre os quais, Declaração de 

Tempo de Serviço do TJRR, a qual poderá ser solicitada à Subsecretaria 
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Fundamentação Legal 

de 2001

 

Fundamentação Legal 

2001 (art. 20, 26, 27 e 28)

Fundamentação Legal 

rt. 20, 26, 27 e 28)

 

Fundamentação Legal - Lei Complementar N

rt. 20, 26, 27 e 28); e 

 

Lei Complementar N

 Portaria n

Lei Complementar Nº 054

Portaria nº 1153, de 07 de junho 2016.

054, de 31 

, de 07 de junho 2016.

31 de dezembro 

, de 07 de junho 2016.

de dezembro 

, de 07 de junho 2016. 
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ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

E-mail: sgp@tjrr.jus.br

Gabinete 

Assessoria 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

(Sala 116)

E-mail: sap@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

(Sala 101)

E-mail: sdp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

 

SUBSECRETARIA DE F

E-mail: sfp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

 

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

mail: sgp@tjrr.jus.br

Gabinete - Telefo

Assessoria - 

 SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO 

E-mail: saa@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

 SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

E-mail: sla@tjrr.jus.br

Telefone: 

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

(Sala 116) 

mail: sap@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

(Sala 101) 

mail: sdp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

SUBSECRETARIA DE F

mail: sfp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

mail: sgp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

Telefone: (95) 3198

SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO 

mail: saa@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

mail: sla@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

mail: sap@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198-4183

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

mail: sdp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198-4159

SUBSECRETARIA DE F

mail: sfp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198-4163

CONTATOS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

mail: sgp@tjrr.jus.br 

ne: (95) 3198

Telefone: (95) 3198

SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO 

mail: saa@tjrr.jus.br

Telefone: 3198-4165 

SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

mail: sla@tjrr.jus.br

3198-4160 

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

mail: sap@tjrr.jus.br 

4183 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

mail: sdp@tjrr.jus.br 

4159 

SUBSECRETARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 

mail: sfp@tjrr.jus.br 

4163 

CONTATOS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ne: (95) 3198-4152 (Sala 103)

Telefone: (95) 3198-4153 (Sala 107)

SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO 

mail: saa@tjrr.jus.br 

 

SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

mail: sla@tjrr.jus.br 

 

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

OLHA DE PAGAMENTO 

CONTATOS 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP  

4152 (Sala 103)

4153 (Sala 107)

SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO - SAA (Sala 119)

SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

OLHA DE PAGAMENTO  

 

4152 (Sala 103) 

4153 (Sala 107) 

SAA (Sala 119)

SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS  - SLA (Sala 110)

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

 - SUBFP (Sala 115)

SAA (Sala 119) 

SLA (Sala 110)

SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL  - SUBAP 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL  - SUBDP 

SUBFP (Sala 115)

SLA (Sala 110) 

SUBAP 

SUBDP 

SUBFP (Sala 115) 
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SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

106) 

E-mail: smp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

 

SUBSECRETARIA DE SAÚDE 

E-mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

Telefone: 3198

Telefone: 3198

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETOR DE CÁLCULOS

E-mail: scalc@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

mail: smp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198

SUBSECRETARIA DE SAÚDE 

mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

Telefone: 3198

Telefone: 3198

 COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

 - CS

E-mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

Telefone: 3198

 SETOR DE APOIO PSICOSSOCIAL

E-mail: psicossocial@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SETOR DE CÁLCULOS

mail: scalc@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

mail: smp@tjrr.jus.br

Telefone: (95) 3198-4154

SUBSECRETARIA DE SAÚDE 

mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198-4261 (Subsecretária)

Telefone: 3198-4161 (Plano de Saúde)

Telefone: 3198-4137 (Fisioterapia)

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

OP (Sala 128)

mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

Telefone: 3198

SETOR DE APOIO PSICOSSOCIAL

mail: psicossocial@tjrr.jus.br

Telefone: 3198

SETOR DE CÁLCULOS

mail: scalc@tjrr.jus.br

Telefone: 3198-4163 

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

mail: smp@tjrr.jus.br 

4154 

SUBSECRETARIA DE SAÚDE  -

mail: ssaude@tjrr.jus.br 

4261 (Subsecretária)

4161 (Plano de Saúde)

4137 (Fisioterapia)

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

OP (Sala 128)  

mail: ssaude@tjrr.jus.br

Telefone: 3198-4158 

Telefone: 3198-4132 (Triagem do Médico) (Sala 121)

SETOR DE APOIO PSICOSSOCIAL

mail: psicossocial@tjrr.jus.br

Telefone: 3198-4164 

SETOR DE CÁLCULOS- SCAL (Sala 115)

mail: scalc@tjrr.jus.br 

 

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

- SUBSA (Sala 128)

4261 (Subsecretária) 

4161 (Plano de Saúde)

4137 (Fisioterapia) 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

mail: ssaude@tjrr.jus.br 

 

4132 (Triagem do Médico) (Sala 121)

SETOR DE APOIO PSICOSSOCIAL

mail: psicossocial@tjrr.jus.br

 

SCAL (Sala 115)

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

SUBSA (Sala 128)

 

4161 (Plano de Saúde) 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

4132 (Triagem do Médico) (Sala 121)

SETOR DE APOIO PSICOSSOCIAL  - SAP (Sala 123)

mail: psicossocial@tjrr.jus.br  

SCAL (Sala 115) 

SUBSECRETARIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL  -

SUBSA (Sala 128) 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

4132 (Triagem do Médico) (Sala 121)

SAP (Sala 123)

- SUBMP (Sala 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

4132 (Triagem do Médico) (Sala 121) 

SAP (Sala 123) 

SUBMP (Sala 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO 
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