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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DIVPE/DDV – nº 02/2013 

 

Aos 04 de abril de 2013. 

 

A Divisão de Direitos e Vantagens, da Diretoria de Pessoal desta Superintendência de Ensino, 

faz saber, aos Secretários de Escola e demais servidores do departamento de pessoal das 

unidades escolares que nenhum benefício estatutário – Biênio, adicionais qüinqüenais, 

trintenário e férias prêmio – será retificado por alteração da vigência quando ela permanecer 

dentro do mesmo mês da concessão. 

 

Apresentamos exemplos que ilustrem esta situação: 

 

Situação A 

O 3º biênio de determinado servidor consta a partir de 03/05/1998 – MG 10/09/2000. Ao se fazer 

o estudo de tempo, foi verificado que a vigência correta seria em 04/05/1998. 

Neste caso, a alteração está dentro do mesmo mês e não será retificado.  

Esta regra é aplicável ainda aos adicionais qüinqüenais, férias prêmio e trintenário. 

 

Situação B 

O 3º qüinqüênio de determinado servidor consta a partir de 13/09/1999 – MG 16/10/2000. Ao se 

fazer o estudo de tempo, foi verificado que a vigência correta seria em 01/09/1999. 

Mais uma vez, a alteração está dentro do mesmo mês e não será retificado. 

Esta regra é aplicável ainda aos adicionais qüinqüenais, férias prêmio e trintenário. 

 

Situação C 

O 2º qüinqüênio de determinado servidor consta a partir de 13/07/1990 – MG 11/03/1991. Ao 

fazer o estudo do tempo, foi verificado que a vigência correta seria em 13/06/1990.  

Neste caso, a alteração não está dentro do mesmo mês e será retificado. 

Esta regra é aplicável ainda aos adicionais qüinqüenais, férias prêmio e trintenário 

 

Situação D 

O 1º qüinqüênio de férias prêmio de determinado servidor consta a partir de 02/04/2004  – MG 

21/09/2004. Ao fazer o estudo de tempo foi verificado que a vigência correta seria em 

02/05/2004.  

Neste caso a alteração não está dentro do mesmo e será retificado. 

 

Situação E 

2º qüinqüênio de magistério de 02/09/1996 – MG 02/10/1996. Ao se fazer o estudo de tempo, foi 

verificado que a vigência não está dentro do mesmo mês e, portanto, haverá apuração do débito, 

instrução de processo administrativo de acordo com a resolução SEPLAG 37/05 e será retificado 

caso não seja decido pela prescrição. Esta regra é aplicável a qüinqüênios, biênios e trintenário. 
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Importante: A memória de cálculo deverá manter a acumulação dos benefícios normalmente, 

sem qualquer separação. A vigência deverá ser registrada conforme publicado na concessão ou 

na última retificação. Para solicitar concessão de qualquer benefício, favor observar as 

orientações de serviço anteriores.  

 

A concessão de Férias-Prêmio ao servidor efetivado nos termos da LC 100/07, seguirá 

normalmente e não haverá prioridade para publicação. O tratamento é dado de forma imparcial 

para não haver privilégios entre efetivos e efetivados. Os processos protocolizados nesta 

Superintendência e que aguardam análise da Equipe de Benefícios, serão devolvidos à medida 

que forem conferidos.  

 

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar aos responsáveis pelo Departamento de Recursos 

Humanos que, antes de realizar quaisquer questionamentos via telefone ou pessoalmente no setor 

de aposentadoria, verifiquem o Manual de Contagem de Tempo (dezembro de 2005), apostilas e 

demais orientações.  

 

A Superintendência tem recebido questionamentos cujas respostas muitas vezes se encontram 

claramente explicitadas nos referidos manuais e apostilas, o que tem gerado grande demanda de 

atendimento sem necessidade.  

 

Informamos que esta SRE, através da Divisão de Direitos e Vantagens, está priorizando a 

concessão de afastamentos preliminares e processos de aposentadoria e, para conseguirmos 

atender a esta grande demanda, necessitamos da compreensão de todos. 

 

 

 

Cordialmente, 
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DIVPE/DDV – nº 03/2013 

 

Aos 5 de fevereiro de 2013 

 

A Divisão de Pessoal, através da Diretoria de Pessoal desta Superintendência, faz saber aos 

servidores responsáveis pelo departamento de recursos humanos das escolas estaduais, as 

seguintes orientações sobre afastamento para luto, casamento ou maternidade. 

 

A partir desta data, a publicação de afastamentos de luto ou casamento, somente será realizada 

com a apresentação dos seguintes documentos: 

 

 Minuta do ato devidamente preenchida (modelos novos anexos); 

 Cópia da certidão de casamento ou luto; 

 Cópía de documento que comprove o parentesco, no caso de licença luto; 

 Requerimento do afastamento assinado pelo servidor solicitante e pelo(a) diretor(a) da 

unidade de ensino. 

 

Para publicação de licença maternidade, a publicação será realizada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

 Minuta do ato devidamente preenchida (modelos novos anexos); 

 Cópia do atestado médico oficial indicando o início do afastamento. 

 Requerimento do afastamento assinado pelo servidor solicitante e pelo(a) diretor(a) da 

unidade de ensino. 

 

É importante lembrar que atestado médico oficial é aquele expedido por médico do IPSEMG ou 

hospital conveniado ao IPSEMG ou ainda expedido pela rede publica de saúde. 

 

No caso de publicações para regularização de vida funcional por não terem sido realizadas na 

época oportuna, será necessário acrescentar ainda a cópia do Quadro de Frequência, Listagem de 

pagamento ou Guias de ocorrências apontando o referido afastamento.  

 

Anexamos o novo manual de atos administrativos para ser utilizado nas publicações das 

unidades de ensino. 

 

Cordialmente, 

 


