ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E NORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E COMPUTACIONAIS
LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES

1 CONCEITO
Ao servidor efetivo civil é assegurado o direito à licença para tratar de interesses
particulares, sem vencimentos, pelo prazo máximo de 12 (doze) anos.
Aos servidores do quadro do magistério, o prazo máximo é de 6 (seis) anos.
Aos servidores do quadro da polícia civil a licença não pode perdurar pôr tempo
superior a 02 (dois) anos contínuos, podendo novamente ser concedida quando
decorridos 02 (dois) anos do término da anterior ou da sua interrupção.
É vedada a concessão de LSV para:
- exercer cargo ou função pública, exceto para o exercício de cargo de provimento
em comissão;
- servidor em estágio probatório;
- servidor que esteja respondendo processo disciplinar;
- servidor que esteja afastado para freqüentar curso de pós-graduação ou
cumprindo termo de compromisso, exceto quando houver o devido ressarcimento das
importâncias recebidas no período do afastamento aos cofres públicos. Para maiores
informações ver o manual Afastamento para Freqüentar Curso de Pós-Graduação.
Por interesse do servidor ou da administração pública, a licença poderá ser
suspensa a qualquer tempo, desde que transcorrido o usufruto mínimo de 6 (seis)
meses.
Quando a suspensão é a pedido do servidor, cabe à administração pública (órgão
ou entidade de origem do servidor) examinar a conveniência, a oportunidade e a
viabilidade do pedido. Quando é suspensa pela administração pública, comprovado o
interesse público, o servidor deverá reassumir o exercício no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.
Quadro do magistério
A LSV é assegurada ao servidor membro do magistério em exercício em UE,
desde que para acompanhar o cônjuge, realizar estudo ou viagem ao exterior, exercer
cargo em comissão na esfera municipal, estadual ou federal, e para tratamento de
saúde do cônjuge, descendente ou ascendente.
Filiação ao RPPS/SC
O servidor em LSV permanece filiado ao RPPS/SC mediante recolhimento mensal
das suas contribuições previdenciárias e da parte patronal.
A concessão de benefícios previdenciários fica condicionada à integralização das
contribuições previdenciárias referentes ao período de LSV.
O Setorial/Seccional do órgão/entidade do servidor deverá encaminhar ao IPREV,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação, fotocópia do ato de LSV.
Para manter a qualidade de segurado do RPPS/SC no caso LSV, o segurado
deverá obrigatoriamente efetuar o recolhimento mensal das suas contribuições
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previdenciárias e da parte patronal, conforme estabelecido no artigo 27 do Decreto
3.337/10.

2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A LSV está fundamentada na legislação que segue:
Art. 77, da Lei nº 6.745, de 28.12.85;
Lei Complementar nº 38, de 08.07.91;
Arts. 131 a 134, da Lei 6.843, de 28.07.86;
Art. 117, da Lei nº 6.844, de 29.07.86;
Lei Complementar nº 36, de 18.04.91;
Lei Complementar nº 81, de 10.03.93 (DOE de 15.03.93);
Lei Complementar nº 128, de 09.10.94;
Decreto nº 1.519, de 25.07.00;
Portaria nº 07, de 10.11.04 (da SED);
Decreto nº 2.642, de 19.11.04;
Art. 190 da Lei Complementar nº 381, de 07.05.07;
Art. 5º da Medida Provisória nº 145, de 12.03.08;
Itens 40 e 41 da Instrução Normativa nº 001/2008/SED, de 02.09.08;
Decreto nº 3.337, de 23.06.10.

3 DEFINIÇÃO DE TERMOS
DGDP - Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
DGED - Diretoria Gestão Documental.
DOE - Diário Oficial do Estado.
FRH - Menu da Folha de Pagamento.
GEIMP - Gerência de Ingresso e Movimentação de Pessoal.
GERED - Gerência de Educação.
IPREV - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina.
LSV - licença para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos.
MCP-178 - Formulário Afastamento.
MCP-187 - Formulário Declaração para Fins de Concessão de Licença sem
Remuneração.
MCP-195 - Formulário Disciplina Titular.
MCP-196 - Formulário Disciplina Temporária.
PGE - Procuradoria Geral do Estado.
SEA - Secretaria de Estado da Administração.
SED - Secretaria de Estado da Educação.
Setorial/Seccional - Setorial e Seccional de Gestão de Pessoas.
SIRH - Sistema Informatizado de Recursos Humanos.
UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina.
UE - estabelecimento ou unidade escolar.

4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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Os procedimentos administrativos estão organizados por itens, a fim de facilitar o
entendimento e a busca das informações.
Solicitação
1- Quadro civil
O servidor preenche o formulário MCP-178, anexando justificativa da real
necessidade da LSV e período de vigência, colhe a concordância do Gerente/Diretor da
área no próprio formulário MCP-178, autua a documentação no setor de protocolo e
encaminha o processo, via protocolo, ao Setorial/Seccional.
A solicitação deve ocorrer, preferencialmente, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do
início do afastamento.
2- Quadro do magistério - SED
O servidor preenche os formulários MCP-178 e MCP-187, anexando justificativa
da real necessidade da LSV e a data de término do período de vigência, colhe a
concordância do Gerente/Diretor da área no próprio formulário MCP-178, autua a
documentação no setor de protocolo e encaminha o processo, via protocolo, ao
Setorial/Seccional.
O pedido da LSV deve ser protocolado na GERED no período de recesso escolar
de dezembro. Os processos serão analisados em janeiro, e o afastamento, se
concedido, terá início coincidente com a data de início do ano letivo.
A prorrogação da LSV deverá ser solicitada, 60 (sessenta) dias antes do término,
por meio de processo encaminhado à SED, e seu deferimento depende do interesse da
Administração.
Solicitação de suspensão da LSV por interesse do servidor
Transcorrido, no mínimo, 6 (seis) meses da LSV, o servidor pode retornar da
mesma.
1- Quadro civil
O servidor solicita por requerimento a suspensão da LSV, autua a documentação
no setor de protocolo e encaminha o processo, via protocolo, ao Setorial/Seccional.
2- Quadro do magistério - SED
O servidor solicita por requerimento a suspensão da LSV, especificando a
vigência do retorno, anexa ao requerimento a fotocópia da portaria que concedeu a
LSV, a informação de concordância da UE e o formulário MCP-195 ou MCP-196,
devidamente preenchido e assinado. A documentação é encaminhada, via setor de
protocolo, ao Setorial/Seccional.
Encaminhamentos
Ao receber a solicitação de concessão ou de suspensão da LSV, o
Setorial/Seccional verifica se a documentação constante no processo está completa e
se a situação funcional atende os critérios. Não havendo impeditivos, encaminha o
processo para consideração do titular ou dirigente do órgão ou entidade,
respectivamente.
Quando do retorno do processo, o Setorial/Seccional encaminha-o à
GEIMP/DGDP/SEA para elaboração de portaria e sua publicação no DOE. A GEIMP
registra a LSV no Sistema.

Atualizado em 09.05.2011.

3

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E NORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Excetua-se para a PGE e UDESC, que elaboram e encaminham a portaria à
DGED/SEA para publicação. O Setorial/Seccional registra a LSV no Sistema.
Período de vigência da LSV - quadro civil
Quando não constar a data de início da vigência da LSV no processo de
solicitação, é considerada a data da publicação da portaria de concessão: o início da
vigência é a partir da data de publicação no DOE.
Não sendo a data de vigência informada no processo, a mesma é, no mínimo, 30
(trinta) dias após a data de protocolo do pedido no órgão ou entidade.
Retorno da LSV
Para evitar pagamento indevido, quando da inclusão da LSV no Sistema é gerada
situação de bloqueio de pagamento para o período posterior a data fim da LSV.
Quando o servidor retorna da LSV é preciso validar o seu retorno no Sistema,
para que assim ocorra o processamento de contracheque.
Concessão de LSV - SED e FCEE
Aos servidores efetivos do Quadro do Magistério da SED e da FCEE, abrangidos
pelo disposto na Medida Provisória nº 145, de 12 de março de 2008, e que forem
afastados por motivo de tratamento de assuntos particulares, é suspenso o pagamento
do Prêmio Educar até o retorno do efetivo exercício.
LSV para servidor em férias ou licença prêmio
O servidor que solicitar a LSV e, na data de publicação da mesma no DOE estiver
usufruindo férias ou licença prêmio, será efetuado o registro da licença no SIRH após o
término do afastamento remunerado.

5 ROTINAS
Tendo como base os itens descritos acima, ao receber o processo de solicitação
o Setorial/Seccional deve:
Concessão de LSV
 conferir se a documentação constante no processo está completa,
principalmente se a justificativa possui coerência;
 verificar a situação funcional no Sistema a fim de constatar se há ou não
registro de situação que impeça a concessão de LSV, bem como se o período
solicitado atende a legislação: no máximo 6 (seis) anos no cargo ocupado durante a
vida funcional;
 completar o preenchimento do formulário MCP-178, se for o caso;
 instruir e encaminhar o processo à autoridade competente do órgão ou
entidade para manifestação (colher a assinatura);
 se indeferido, comunicar o interessado;
 se deferido, encaminhar o processo à GEIMP;
 receber o processo da GEIMP após a publicação da portaria no DOE;
 conferir o registro da licença feito pela GEIMP no Sistema;
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 comunicar o interessado, via Gerência/Diretoria da área, a ocorrência da
publicação e a data de retorno;
 arquivar o processo;
 acompanhar os términos das LSVs, comunicando aos servidores, até 30 (trinta)
dias de antecedência, a data fim das mesmas;
 validar no Sistema o retorno do servidor ou, se for o caso, não havendo retorno
ou renovação da LSV, registrar faltas injustificadas conforme procedimentos descritos
no manual Faltas;
 Decorridos 30 (trinta) dias a partir da data de retorno e não tendo o servidor
comparecido ao local de trabalho ou prorrogado a LSV, providenciar a abertura de
processo disciplinar por abandono de serviço.
Suspensão da LSV
 conferir se a documentação constante no processo está completa,
principalmente se a justificativa possui coerência e, sendo servidor do quadro do
magistério, se há concordância da UE;
 verificar a situação funcional no Sistema a fim de constatar se o servidor
cumpriu o período mínimo de afastamento: 6 (seis) meses;
 instruir e encaminhar o processo à autoridade competente do órgão ou
entidade para manifestação (colher a assinatura);
 se indeferido, comunicar o interessado;
 se deferido, encaminhar o processo à GEIMP;
 receber o processo da GEIMP após a publicação da portaria de suspensão no
DOE;
 conferir a alteração da data fim da LSV feito pela GEIMP no Sistema;
 comunicar o interessado, via Gerência/Diretoria da área, a ocorrência da
publicação;
 arquivar o processo;
 validar no Sistema o retorno do servidor.

6 FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS

Concessão e suspensão da LSV
SOLICITAÇÃO DE LSV

O SETORIAL/SECCIONAL RECEBE E
CONFERE A DOCUMENTAÇÃO
CONSTANTE NO PROCESSO

CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO
FUNCIONAL NO SISTEMA
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Aprovado?

Não

COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO
Sim

ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À
AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovado?

Não

FIM

COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO

Sim

ENCAMINHAMENTO DO
PROCESSO À GEIMP

FIM

CONFECÇÃO E PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA NO DOE

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO
SETORIAL/SECCIONAL

COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO

FIM

7 PROCEDIMENTOS COMPUTACIONAIS

INCLUSÃO
A GEIMP ou o Setorial/Seccional (UDESC e PGE) realiza a inclusão no módulo
17 (Afastamentos) do FRH/SIRH.
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CONSULTA........
INCLUSÃO........
ALTERAÇÃO.......
EXCLUSÃO........

MENU AFASTAMENTOS/RETORNO
1
A DISPOSIÇÃO.............
2
AFASTAMENTOS.............
3
REINTEGRAÇÃO.............
4
REVERSÃO APOSENTADORIA...
SUSPENSÃO REFORMA/RESERVA
PUNIÇÕES.................
PUNIÇÕES DE OFICIAIS.....
VALIDA RETORNO...........
PRORROGAÇÃO A DISPOSIÇÃO.

OPÇÃO..........: 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ASSUNTO..............: 02

MATRÍCULA............: 328000 - 1
NR.INSCRIÇÃO SISTEMA.:
-

NR.CARGO.: 01

ORGÃO:

Pressionar a tecla entra/enter para incluir.

MATRICULA: 328000 - 1 TIPO AFASTAMENTO.: 1705
TIPO RECEBIMENTO.:
DATA INICIO......:
DATA FIM.........:
TP.ATO...........:
TP PUBLICACAO....:
DT.PUBLICACAO....:
DESCRICAO........:

1

INCLUSAO AFASTAMENTOS
NOME:
NR. CONVENIO:
NR. PROCESSO:
VALIDA RETORNO...: N (S/N)
NR.ATO...........:
NR.PUBLICACAO....:
DIAGNOSTICO (CID):
DESEJA CONTINUAR DESCRICAO(S/N):

Para que ocorra a inclusão após digitar os dados, pressionar a tecla entra/enter.
DETALHAMENTO:
MATRÍCULA - pré-impresso;
NOME - pré-impresso;
TIPO AFASTAMENTO - registrar o código de histórico 1705 que identifica o tipo
de afastamento;
Nº CONVÊNIO - não preencher;
TIPO RECEBIMENTO - registrar o código 2 (não recebe e não processa);
Nº PROCESSO - registrar o número do processo de concessão;
DATA INÍCIO - registrar dia, mês e ano de início da LSV;
DATA FIM - registrar dia, mês e ano final da LSV, de acordo com a concessão;
VALIDA RETORNO - pré-impresso;
TP. ATO - registrar o código 01 que indica portaria;
Nº ATO - registrar o número da portaria de concessão;
TP. PUBLICAÇÃO - registrar o código 1 que indica publicação no DOE;
Nº PUBLICAÇÃO - registrar o número do DOE em que ocorreu a publicação;
DT. PUBLICAÇÃO - registrar dia, mês e ano da publicação do DOE;
DIAGNÓSTICO (CID) - não preencher;
DESCRIÇÃO - registrar as demais informações que se fizerem necessárias.
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CONSULTA
O Setorial/Seccional realiza a consulta no módulo 17 (Afastamentos) ou 22
(Outros Históricos) do FRH/SIRH.

CONSULTA........
INCLUSÃO........
ALTERAÇÃO.......
EXCLUSÃO........

MENU AFASTAMENTOS/RETORNO
1
A DISPOSIÇÃO.............
2
AFASTAMENTOS.............
3
REINTEGRAÇÃO.............
4
REVERSÃO APOSENTADORIA...
SUSPENSÃO REFORMA/RESERVA
PUNIÇÕES.................
PUNIÇÕES DE OFICIAIS.....
VALIDA RETORNO...........
PRORROGAÇÃO A DISPOSIÇÃO.

OPÇÃO..........: 1

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ASSUNTO..............: 02

MATRÍCULA............: 328000 - 1
NR.INSCRIÇÃO SISTEMA.:
-

NR.CARGO.: 01

ORGÃO:

Pressionar a tecla entra/enter para consultar.

CONSULTA........
INCLUSÃO........
ALTERAÇÃO.......
EXCLUSÃO........

1
2
3
4

MENU HISTORICOS
TABELA DE HISTORICOS........
TIPO ESPECIFICO DE HISTÓRICO
MOVIMENTAÇÕES...............
LICENÇA PRÊMIO..............
MUDANCA DE CARGO............
AVERBACAO...................
FÉRIAS......................
FINANCEIROS.................
A DISPOSICAO................
OUTROS HISTORICOS...........
DESIGNAÇÕES/ELOGIOS.........

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

OPÇÃO..........: 01
ASSUNTO....................: 10
MATRÍCULA............: 328000 - 5
NR.CARGO.: 01
ÓRGÃO:
NR.INSCRIÇÃO SISTEMA.:
CÓDIGO HISTÓRICO.....: 17
CD.ESPECIF.HISTÓRICO.:

Pressionar a tecla entra/enter para consultar.

ALTERAÇÃO
Ao término ou suspensão da LSV, comprovado o retorno do servidor, o
Setorial/Seccional altera o FRH/SIRH com a validação do retorno no módulo 17
(Afastamentos).
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CONSULTA........
INCLUSÃO........
ALTERAÇÃO.......
EXCLUSÃO........

MENU AFASTAMENTOS/RETORNO
1
A DISPOSIÇÃO.............
2
AFASTAMENTOS.............
3
REINTEGRAÇÃO.............
4
REVERSÃO APOSENTADORIA...
SUSPENSÃO REFORMA/RESERVA
PUNIÇÕES.................
PUNIÇÕES DE OFICIAIS.....
VALIDA RETORNO...........
PRORROGAÇÃO A DISPOSIÇÃO.

OPÇÃO..........: 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ASSUNTO..............: 08

MATRÍCULA............: 328000 - 1
NR.INSCRIÇÃO SISTEMA.:
-

NR.CARGO.: 01

ORGÃO:

Pressionar a tecla entra/enter para validar o retorno.
VALIDA RETORNO
exemplo
MATRICULA: 328000 - 1 - 1
NOME:
NR.INSCRICAO SISTEMA:
SITUACAO
: 201 – LICENÇA P/TRATAMENTO INTERESSE PARTICULAR
DATA INICIO
: 01/06/2004
DATA FIM
:
TIPO RECEBIMENTO
: 2 - NAO RECEBE E NAO PROCESSA
DATA INCLUSAO SITUACAO: 01/06/2004

Para que ocorra a validação com data de retorno igual à data de término da LSV,
pressionar a tecla PF3/F3. Para que ocorra a validação em data posterior, quando da
apresentação do servidor no local de trabalho, registrar a data fim e pressionar a tecla
entra/enter.

8 RESPONSABILIDADES
GEIMP: colher a manifestação do Secretário da SEA, providenciar a publicação
no DOE, atualizar o Sistema após a publicação e devolver o processo ao
Setorial/Seccional.
Setorial/Seccional: receber o processo de solicitação, conferir a documentação
constante no processo, terminar o preenchimento do formulário MCP-178, se for o
caso, conferir a situação funcional no Sistema, colher a assinatura do titular ou
dirigente, encaminhar o processo à GEIMP, conferir a inclusão da LSV ou a alteração
da data fim em razão de retorno no Sistema, comunicar o servidor e validar o retorno
do servidor no Sistema.
Servidor: preencher o formulário MCP-178 e MCP-187 (para o quadro do
magistério), anexando a justificativa da real necessidade da licença, requerer retorno
antecipado por meio de requerimento, colher a assinatura do Gerente/Diretor da área,
autuar a documentação no protocolo, manter atualizado o endereço residencial no
Setorial/Seccional e retornar ou prorrogar a LSV quando do seu término.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.
(Lei Federal nº 9.610, de 19.02.98).
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