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No exercício de suas funções, os (as) servidores (as) da Administração 

Pública Direta e Indireta do Distrito Federal devem se pautar pelos padrões de 

ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à 

impessoalidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o 

respeito e a confiança do público em geral. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

  Prezados (as) Servidores (as), 

 

 

  Ante a necessidade de uniformizar e organizar os serviços de Gestão 

de Pessoas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL 

apresentamos o Manual de Gestão de Pessoas, instrumento de caráter normativo e 

de orientação aos servidores, com o propósito de facilitar o acesso à informação no 

âmbito da gestão de pessoas, consubstanciado nas legislações e suas práticas 

inerentes. 

  O Manual, desenvolvido pelas Gerência de Evolução Funcional e 

Desenvolvimento de Pessoas e Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP, vem 

apresentar a veiculação de assuntos que fazem parte da sua vida funcional, tais 

como os direitos e deveres dos servidores públicos com ou sem vínculo efetivo, 

ocupantes ou não de cargos de natureza política, especial e em comissão, 

empregados públicos e servidores cedidos por outros órgãos ou entidades públicas 

ou à disposição. 

  A Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esporte e Lazer do 

Distrito Federal - SEL é coordenada pela Coordenação de Gestão, Logística e 

Recursos Humanos da Subsecretaria de Administração Geral e tem por objetivo a 

promoção de políticas estratégicas, o desenvolvimento de competências, a garantia 

do cumprimento dos direitos e deveres, a qualidade de vida, a valorização, a 

qualificação e a motivação dos servidores públicos desta Secretaria. 

  Nesta primeira edição os tópicos contêm uma breve descrição das 

competências, dos procedimentos para solicitação, análise e despacho, bem como 

as normas sobre os assuntos inerentes. 

  Este Manual estará em constante transformação considerando as 

mudanças organizacionais da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal - 

SEL. 

 

 

Diretoria de Gestão de Pessoas 
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DDOOSS  DDEEVVEERREESS  DDOO  SSEERRVVIIDDOORR  

  
É dever do servidor observar a Lei Complementar Distrital nº 840, de 23 

de dezembro de 2011, que trata dos direitos e obrigações a serem seguidos pelo 

servidor, onde o descumprimento dos preceitos acarretará a sua responsabilização, 

dentre os quais se destacam: 

Art. 180. São deveres do servidor: 
I - Exercer com zelo e dedicação suas atribuições; 
II - Manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de 
suas atribuições; 
III - Agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas 
atribuições; 
V - Observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas 
atribuições. 
Art. 181. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições. 
Art. 187. A infração disciplinar decorre de ato omissivo ou comissivo, 
praticado com dolo ou culpa, e sujeita o servidor às sanções previstas nesta 
Lei Complementar. 

 

    

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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NNOOMMEEAAÇÇÕÕEESS  EE  EEXXOONNEERRAAÇÇÕÕEESS  

  
 Dos cargos públicos e das funções de confiança, previsto no Título II, 

Capítulo I Seção I, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, fica 

determinado que: 

 

 A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação 

em concurso público. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e 

exoneração pela autoridade competente. 

 É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo 

em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha 

praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação 

eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. 

 

 São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

 

a) a nacionalidade brasileira; 

b) o gozo dos direitos políticos; 

c) a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

d) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

e) a idade mínima de dezoito anos; 

f) a aptidão física e mental. 

  

 

DA NOMEAÇÃO 

 

A nomeação faz-se em cargo de provimento efetivo e de cargo em 

comissão 

 

 A nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o 

prazo de validade do concurso público. 

 O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter 

exercício, interinamente, em outro cargo em comissão; 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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 O art. 16 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 veta a 

nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de 

confiança nas situações apresentadas abaixo: 

Art. 16. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação 
para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por 
consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade: 
I – do Governador e do Vice-Governador, na administração pública direta, 
autárquica ou fundacional do Poder Executivo; 
II – de Deputado Distrital, na Câmara Legislativa; 
III – de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público, no 
Tribunal de Contas; 
IV – (VETADO). 
§ 1º As vedações deste artigo aplicam-se: 
I – aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação; 
II – às relações homoafetivas. 
§ 2º Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a designação: 
I – de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os 
aposentados, desde que seja observada: 
a) a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com o cargo 
em comissão ou a função de confiança; 
b) a compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com 
o cargo em comissão ou a função de confiança; 
II – realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o 
nomeado ou designado; 
III – de pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação 
antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função 
ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente 
ocupado. 
§ 3º Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de 
cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação hierárquica 
mediata ou imediata. 

 

 A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem 

constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo 

ocupado. 

 

PROCEDIMENTOS PARA NOMEADOS 

 

 O servidor, após nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal, terá o prazo 

de 30 (trinta) dias para tomar posse e de 5 (cinco) dias úteis para entrar em 

exercício. Da nomeação ao exercício, o servidor é obrigado a apresentar 

documentação, exames e perícias que comprovem sua aptidão para o cargo público. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP disponibiliza por e-mail 

(digep@esporte.df.gov.br) uma lista de documentos e exames necessários para a 

posse por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! e demais 

procedimentos a serem seguidos até o efetivo exercício.  

 

mailto:digep@esporte.df.gov.br
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 No ato da posse na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os documentos 

pessoais devem estar digitalizados e acompanhados pelos originais. 

 

 

DA EXONERAÇÃO 

 

A exoneração de cargo de provimento efetivo dá-se a pedido do servidor ou de 

ofício. 

A exoneração de ofício dá-se, exclusivamente, quando o servidor: 

 for reprovado no estágio probatório; 

 tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. 

A exoneração de cargo em comissão dá-se: 

 a critério da autoridade competente; 

 a pedido do servidor. 

 

 A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o 

serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, salvo mediante indenização 

paga na forma do regulamento. 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXONERADOS 

 

 O servidor exonerado, seja a pedido, via processo SEI para a chefia imediata, 

ou por fim do vínculo, deverá comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DIGEP para: 

a) Devolver o crachá e assinar o termo de entrega; 

c) Entregar a declaração de bens atualizada. 

 

 Os dias trabalhados no mês da exoneração e os créditos a que o 

servidor faz jus até a data do desligamento serão pagos no acerto de contas.  

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  

 

 Na Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL, o controle de 

frequência do servidor é feito na Folha de Ponto Mensal, documento físico, conforme 

previsto no Art. 58, Capítulo II, Seção II, da Lei Complementar nº 840, de 23 de 

dezembro de 2011. 

 

 A Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP encaminhará às unidades da SEL 

as Folhas de Ponto impressas, no final do mês anterior ao de referência.  

 

 O servidor deverá assinar a folha de ponto e também o seu registro do horário 

de entrada e saída. 

 

 Caberá à chefia imediata zelar pela fiel observância dos registros de 

frequências dos servidores no decorrer do mês na folha de ponto, a qual será 

atestada e endossada pelo dirigente de nível hierárquico imediato superior, 

passando as providências cabíveis para a DIGEP, nos termos das competências 

estabelecidas no Regimento Interno. 

 

 Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou 

entidade em que tenha exercício e em condições materiais que impeçam o registro 

diário de ponto, preencherão um Relatório de Atividades Semanal, via processo SEI, 

em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço. 

 

 A entrega da Folha de Ponto na DIGEP, devidamente assinada pelo servidor 

e por sua chefia imediata, deverá ser feita, impreterivelmente, até o quinto dia útil 

do mês subsequente, exceto a entrega das folhas dos servidores requisitados, que 

deverá ser feita, obrigatoriamente, até o segundo dia útil do mês subsequente 

para encaminhamento ao órgão de origem. 

O servidor com a carga horária de 40 horas semanais poderá assinar a folha 

de ponto das 07h às 21h59, não ultrapassando a carga horária diária de 08 horas 

diárias, com pausa de 1 hora, no mínimo, de descanso (Decreto nº 29.018, de 02 de 

maio de 2008). 

 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=29018&txtAno=2008&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=29018&txtAno=2008&txtTipo=6&txtParte=.
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AUSÊNCIA LEGAL DO SERVIÇO 

 

Nos termos da LC nº 840, sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor 

pode ausentar-se do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata: 

 por um dia para: 

 doar sangue; 

 realizar, uma vez por ano, exames médicos preventivos ou periódicos 

voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou do colo de útero; 

 por até dois dias: 

 para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio 

eleitoral;  

 por oito dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência, em razão de: 

 casamento; 

 falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, 

padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. 

 

FALTA AO SERVIÇO, ATRASO, AUSÊNCIA OU SAÍDA ANTECIPADA 

 

 Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que 

devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a 

requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser 

realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência. 

 Toda compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata no 

campo observações, com fins de comprovação junto ao setor de pessoal da 

repartição. 

 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

As faltas injustificadas ao serviço configuram: 

 

 Abandono do cargo, se ocorrerem por mais de trinta dias consecutivos; 

 Inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de sessenta dias, 

interpoladamente, no período de doze meses. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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 Se constatados indícios de irregularidades, estas serão apuradas mediante 

Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicante, nos termos da Lei 

Complementar nº 840, de 23 dezembro de 2011 e demais normas, sem 

prejuízo das sanções civis e penais, no que couber. 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 Lei Complementar nº 840 de 23 de dezembro de 2011;  

 Circular Nº 06/2018-SEPLAG/SUGEP/CONOP; 

 Nota Técnica Nº 94/2018 – SEPLAG/GAB/AJL/UNP; 

 Circular Nº 06/2017-SUGEP; 

 Circular Nº 24/2017-SUGEP; 

 Circular Nº 32/2017-SUGEP; 

 Circular Nº 01/2019 SEEC/SAGA.  

file:///C:/Users/magda.miranda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3GXNIXZ/Lei%20Complementar%20nº%20840,%20de%2023%20de%20dezembro%20de%202011
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular_8528417.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota_Tecnica_8052124.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular_SEIGDF-6_2017_SUGEP-SEPLAG_Evento.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/SEI_GDF-2235220-Circular.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Atestado-de-comparecimento.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular-1-SEEC-SAGA-ponto-eletr%C3%B4nico.pdf
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 A Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SUBSAÚDE é um 

órgão do Governo do Distrito Federal para atendimento aos servidores. Compete a 

essa Subsecretaria realizar estudos, normatizar, propor diretrizes e auditar as ações 

em matéria de saúde e segurança do trabalho no âmbito da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Cabe a SUBSAÚDE a realização das 

perícias médicas e políticas de prevenção e promoção da saúde do servidor. 

 

 Para mais informações sobre os Tipos de atendimento que necessitam de 

agendamento e os Tipos de atendimento que não necessitam de agendamento, 

consultem o Sistema de Atendimento de Perícia Médica - SIAPMED.  

 

DAS LICENÇAS – ATESTADOS DE COMPARECIMENTO, MÉDICOS E 

ODONTOLÓGICOS 

Licença para Tratamento da Própria Saúde 

É a licença médica ou odontológica concedida ao servidor incapacitado de 

exercer suas atividades no trabalho por motivo de doença. Tem direito à licença 

médica ou odontológica: 

 Servidor Estatutário 

 Empregado Público 

 Conselheiro Tutelar 

 Servidor Comissionado 

 Contrato Temporário 

Documentos Necessários 

 Documento oficial com foto 

 Atestado médico ou odontológico original e/ou relatório médico original 

 Exames complementares e/ou prescrições relacionadas ao atestado médico 

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

É a licença concedida ao servidor que necessita se afastar do trabalho para 

acompanhar familiar enfermo. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de 

doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, 

https://siapmed.df.gov.br/sobre.html
https://siapmed.df.gov.br/atendimentos.html
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descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, 

mediante comprovação por junta médica oficial.  

Tem direito à licença para acompanhar familiar doente 

 Servidor Estatutário 

 Conselheiro Tutelar 

Familiares que podem ser acompanhados:  

Familiares de até 2º grau civil de parentesco de acordo com a Lei 

Complementar nº 862, de 25/03/2013, ou seja, cônjuge ou companheiro (a), pai, 

mãe, padrasto ou madrasta, filhos, enteados, irmãos, avós, netos, sogro, sogra, 

genro, nora e cunhado.  

Documentos Necessários: 

 Documento oficial com foto 

 Documento oficial que comprove o parentesco – original e cópia 

 Atestado médico ou odontológico original e/ou relatório médico original 

 Exames complementares e/ou prescrições relacionadas a solicitação do 

acompanhamento 

Observação 1 

O relatório/atestado médico ou odontológico deve conter: 

 Nome do servidor 

 Nome do familiar que necessita do acompanhamento e grau de parentesco 

 Classificação internacional de doenças - CID – 10 da descrição do quadro 

clínico e CID – 10 de acompanhamento (Z76.3) 

Observação 2 

 Em caso de óbito do familiar acompanhado, a licença cessará imediatamente, 

sendo obrigatório o encaminhamento, pelo servidor, do atestado de óbito para 

a Unidade de Perícia Médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

contados do óbito do familiar. O servidor deverá preencher Formulário Geral 
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na Subsaúde solicitando a reconsideração da decisão da Junta Médica e 

anexar cópia da certidão de óbito.  

 Caso o familiar que necessita de acompanhamento resida em localidade fora 

do DF, o servidor deverá solicitar ao médico assistente um relatório detalhado 

sobre a enfermidade do familiar e a necessidade da presença do 

acompanhante. Esse documento deverá ser submetido a avaliação médico 

pericial mediante prévio agendamento, no prazo máximo de até 3 (três) dias 

do início da necessidade de acompanhamento para avaliação pela Perícia 

Médica.  

Licença Maternidade 

Fica dispensada da apreciação por perícia médica da licença maternidade 

quando houver comprovação de registro da criança em cartório de registro civil, 

bastando, para tanto, anexar à folha de ponto cópia autenticada da certidão de 

nascimento da criança, ou envio do mesmo à Gestão de Pessoas do seu órgão. 

NESTE CASO NÃO PRECISA COMPARECER À SUBSAUDE  

Tem direito à licença maternidade: 

 Servidor estatutário 

 Empregado público 

 Conselheiro tutelar 

 Servidor comissionado 

 Contrato temporário 

Será necessária a inspeção médico-pericial dos seguintes casos: 

 Antecipada – em até 28 (vinte e oito) dias antes do parto. 

 Aborto – onde a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso 

remunerado, a partir da data do evento. 

 Natimorto – quando o feto morre dentro do útero materno ou durante o 

trabalho de parto (a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso 

remunerado, a partir da data do evento).  

 Em casos de óbito da criança durante o período de licença maternidade (a 

servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da 

data do evento). 
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Documentos Necessários 

 Documento oficial com foto 

 Atestado médico ou relatório médico originais 

 Cartão de pré-natal em caso de antecipação da licença maternidade 

 Atestado de óbito em caso de nativivo 

 Exames complementares e última ultrassonografia obstétrica realizada 

 Outros documentos que os médicos peritos julgarem necessários, no ato da 

perícia médica 

O recolhimento do atestado de comparecimento é de responsabilidade da 

chefia imediata do servidor. 

 De posse de Atestado e Relatório Médico ou odontológico, o agendamento 

para a homologação de atestados e perícias deve ser feito de forma eletrônica na 

página do SIAPMED (http://siapmed.df.gov.br) ou pelo telefone 156; após o 

agendamento o servidor deve encaminhar um processo via Sistema Eletrônico de 

Informação – SEI, para a análise da perícia documental (tutorial AQUI). 

 

A HOMOLOGAÇÃO DOS ATESTADOS NO PERÍODO DA PANDEMIA SERÁ 

FEITA ON LINE SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO: 

 

 Agendar a perícia médica pelo site www.siapmed.df.gov.br; 

 Iniciar processo SIGILOSO no Sistema Eletrônico de informação (SEI) em 

Subsaúde - Pessoal: Perícia Médica Documental; 

 Anexar: 

 Requerimento Pessoal: Perícia Médica Documental (assinado); 

 Atestado Médico e/ou Odontológico (obrigatório); 

 Receituário (Obrigatório); 

 Relatório médico e exames complementares (se houver). 

 Conceder credencial de acesso ao usuário DIPEM/SUBSAUDE/SEEC; 

 Acompanhar no site siapmed.df.gov.br a emissão da conclusão pericial. Esta 

também será encaminhada para o e-mail cadastrado no ato do agendamento. 

 

  Casos excepcionais de perícias médicas para servidores que não possuem 

acesso ao SEI (por situações tais como servidores desligados e afastamento para 

estudo) deverão encaminhar o atestado médico e receituário, assim como relatório 

http://siapmed.df.gov.br/
file:///C:/1%20-%20DIGEP%202021/21%20-%20MANUAIS/TUTORIAL_SUBSAUDE_27_03_2020-1.pdf
file:///C:/1%20-%20DIGEP%202021/1A%20-%20GEFUNDEP%202020-2021/MANUAL%20DE%20GESTÃO%20DE%20PESSOAS/www.siapmed.df.gov.br
https://siapmed.df.gov.br/
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médico/exames complementares, se houver, para o e-mail: 

subsaude@economia.df.gov.br. 

 

 O prazo da licença será fixada pelo médico em dias.  Os atestados de até 3 

dias por bimestre não necessitam de homologação. A partir do 2º (segundo) 

atestado médico ou odontológico concedido ao servidor dentro de um mesmo 

bimestre do ano civil, a apresentação deverá ser feita diretamente à SUBSAÚDE 

para homologação. 

  

 Após homologação dos atestados médicos na SUBSAÚDE, a Guia de 

Inspeção Médica deverá ser entregue à chefia imediata para lançamento na folha de 

ponto do servidor. Na impossibilidade da entrega presencial, o documento poderá 

ser encaminhado via e-mail para a Chefia imediata do servidor e para a DIGEP 

(digep@esporte.df.gov.br) no prazo de 48 horas. 

 

 Servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS 

(servidores comissionados sem vínculo efetivo) e os empregados públicos, com 

Licenças médicas superiores a 15 dias, consecutivos ou não, e pela mesma 

doença, no interstício dos últimos 60 dias, serão encaminhados ao Instituto 

Nacional do Seguro Social -INSS após homologação da SUBSAÚDE. O 

servidor deverá agendar a perícia médica no INSS por meio do telefone 135. 

 

 Nos casos de internação hospitalar, o afastamento do trabalho deverá ser 

comunicado à Unidade de Perícias Médicas (SUBSAÚDE) em até 72 horas após a 

internação, por intermédio da guia de inspeção médica, juntamente com atestado ou 

relatório médico. 

 

 É vedada a concessão de férias, licença prêmio e abonos aos servidores que 

se encontrem em gozo de licença médica para tratamento de saúde, licença de 

acompanhamento de pessoa enferma na família e licença para tratamento de saúde 

por acidente em serviço. 

 

 

 

 

mailto:subsaude@economia.df.gov.br
mailto:digep@esporte.df.gov.br
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BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Decreto nº 37.629, de 15 de setembro de 2016; 

 Decreto nº 37.610, de 06 de setembro de 2016; 

 Decreto nº 34.023, de 10 de dezembro de 2012. 

    

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/af93a5c3830a48d6b6f50f3379c21dc4/exec_dec_37629_2016.html#:~:text=Altera%20o%20Decreto%20n%C2%BA%2034.023,e%20Fundacional%20do%20Distrito%20Federal.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4c20a93bb93b4c6a9b05c2342670fd16/Decreto_37610_06_09_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72964/Decreto_34023_10_12_2012.html
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FFÉÉRRIIAASS  

 

 A cada período de doze meses de exercício, o servidor faz jus a trinta 

dias de férias. 

Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um 

adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do mês em que as férias 

forem iniciadas. O adicional de férias será pago até 2 dias antes do início do usufruto 

de férias. Este benefício é pago somente uma vez, ou no início do período único ou 

no primeiro período em caso de parcelamento.  

 No caso do servidor efetivo exercer função de confiança ou cargo em 

comissão, a respectiva vantagem é considerada no cálculo do adicional de que trata 

Art. 91, § 1º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, observada a 

proporcionalidade de que trata o art. 121, § 1º da mesma Lei. 

 O prazo mínimo para garantia do atendimento do requerimento de férias 

e do pagamento de 1/3 da remuneração é de 60 dias de antecedência. A 

Alteração do segundo e/ou do terceiro período de férias, ou de saldo de férias 

suspensas, pode ser feita até 15 dias antes do início do usufruto. 

 As férias podem ser acumuladas por até dois períodos, no caso de 

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação 

específica. 

 Mediante requerimento do servidor e no interesse da administração pública, 

as férias podem ser parceladas em até três períodos, nenhum deles inferior a 

dez dias. 

 Em caso de parcelamento de férias é obrigatório constar intervalo de 30 dias 

corridos de efetivo exercício entre as programações, ou seja, 30 dias entre o final de 

um período e o início de outro. 

 Não se inicia novo período de férias sem que tenha sido usufruído o saldo de 

dias remanescentes do período de férias alterado ou suspenso. 

 É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  

 Deve ser observado o limite máximo de 1/3 dos servidores da mesma 

unidade em gozo simultâneo de férias ou os requisitos específicos de cada carreira. 
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JUSTIFICATIVA PARA ACUMULAÇÃO DE PERÍODOS 

 

 As férias devem ser usufruídas dentro do exercício de referência. No caso de 

necessidade de serviço o servidor pode acumular no máximo até 2 anos, 

devendo a chefia imediata justificar os motivos da acumulação por meio de 

Despacho, no processo de férias do servidor. 

 

Sugestão simplificada do despacho: 

 

À Diretoria de Gestão de Pessoas, 

 

Autorizo o usufruto de férias conforme Requerimento nº_____ e informo que o (a) servidora 

(a) não usufruiu as férias relativas ao exercício de_________dentro do ano de________ por 

necessidade de serviço, de acordo com os motivos aqui apresentados:_________________. 

 

SUSPENSÃO DE FÉRIAS 

 

 As férias já iniciadas podem ser suspensas somente em caso de calamidade 

pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou 

por necessidade do serviço imprevista; 

 Caso não tenha iniciado é recomendado enviar requerimento de remarcação 

com a devida justificativa; 

 Caso a suspensão seja necessária, a chefia imediata ou autoridade solicitará 

a suspensão devidamente justificada, via processo SEI, e enviará para a 

Diretoria de Gestão de Pessoas (SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP); 

 A suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

COMO PROCEDER SE AS FÉRIAS COINCIDEM COM OUTRAS LICENÇAS E/OU 

AFASTAMENTOS? 

 

 Se durante o usufruto de férias ocorrer um afastamento ou uma licença, o 

servidor continuará no usufruto das férias, dando início ao afastamento ou à 

licença após o término, assegurados apenas os dias remanescentes da 

licença ou afastamento; 
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 É vedada a concessão de férias, licença prêmio e abonos aos servidores que 

se encontrem em gozo de licença médica para tratamento de saúde, licença 

de acompanhamento de pessoa enferma na família e licença para tratamento 

de saúde por acidente em serviço (Art.20 do Decreto nº 34.023, de 10 de 

dezembro de 2012); 

 Se ainda não iniciado o gozo de férias, em caso de licença médica, o servidor 

deverá informar o setorial para remarcação; 

 Em caso de afastamento para capacitação, a chefia imediata deverá remarcar 

as férias a fim de evitar a sobreposição de dias. 

 

COMO SOLICITAR A MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

DE INFORMAÇÃO – SEI (tutorial AQUI) 

 

 Iniciar um processo do tipo "Pessoal: Férias"; 

 O servidor deve criar somente um processo de férias por ano de referência; 

 Marcar o nível do processo como “público” e preencher o campo de 

“interessado”; 

 Incluir e preencher o documento do tipo "Requerimento ‐ Férias Marcação 

(formulário)"; 

 Nas alterações incluir o documento do tipo "Requerimento ‐ Férias 

Remarcação (formulário)"; 

 Preencher os períodos de usufruto no formato (DD/MM/AAAA). Exemplo: de 

01/07/2021 a 30/07/2021, ou: de 01/07/2021 a 15/07/2021 e de: 13/10/2021 a 

27/10/2021;   

 As férias podem ser parceladas em até 3 períodos, nenhum deles inferior a 

10 dias; 

 No formulário “marcação de férias” deve constar obrigatoriamente os 30 dias 

de direito, total ou parcelado. Nas alterações o servidor deve preencher 

somente o período que será alterado e a nova data; 

 Finalizado o preenchimento o servidor e sua chefia imediata assinam o 

requerimento e encaminham para: SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP/GEFUNDEP; 

 O servidor deve aguardar a resposta da GEFUNDEP com a confirmação de 

marcação ou alteração para encerrar o processo; 

 Se o servidor for requisitado o setorial de gestão de pessoas enviará ofício 

para o órgão de origem informando as férias. 

https://www.youtube.com/watch?v=ifcMlUhKCFM
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BASE DE CONHECIMENTO 

 Constituição Federal, Art. 7º, Inciso XVII; 

 Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; 

 Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2022. 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
file:///C:/1%20-%20DIGEP%202021/4%20-%20FERIAS/LEGISLA%25C3%2587AO%20E%20BASE%20DE%20CONHECIMENTO%20FERIAS/Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%20Normativa%201%20de%2014_05_2014%20a.pdf
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AABBOONNOO  DDEE  PPOONNTTOO  

  

O abono de ponto, previsto na Lei Complementar nº 840, de 23 de 

dezembro de 2011 estabelece que os servidores públicos do Distrito Federal que 

tenham trabalhado no ano anterior sem nenhuma falta injustificada faz jus, no ano 

subsequente, a cinco (5) dias de abonos de ponto. 

 

Para aquisição do direito ao abono de ponto total de cinco dias é necessário 

que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

do ano aquisitivo. Ocorrendo a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o 

servidor tem direito a um dia de abono de ponto por bimestre de efetivo 

exercício, até o limite de cinco dias. Exemplo: Servidor que tomou posse em 01 de 

julho de 2021, no ano de 2022 (subsequente) terá direito somente a três dias de 

abono, correspondente a três bimestres trabalhados. A regra é somente para o ano 

de investidura. 

 

O direito ao usufruto do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do 

ano seguinte ao do ano aquisitivo, caso o servidor não marque o abono até 31 de 

dezembro o benefício não poderá ser usufruído no ano posterior. 

 

O usufruto do abono de ponto pode ser em dias intercalados ou consecutivos. 

 

O número de servidores em usufruto de abono de ponto não pode ser 

superior a um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão. 

  

COMO SOLICITAR O ABONO DE PONTO OU O CANCELAMENTO NO SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI (tutorial AQUI): 

 

 Iniciar um processo do tipo Pessoal: Abono de Ponto; 

 Marcar o nível do processo como “público” e preencher o campo de 

“interessado”; 

 Incluir um documento do tipo “Requerimento – Abono de Ponto (formulário) ; 

 Preencher todos os campos do requerimento. No documento pode ser 

solicitado também o cancelamento de dias de abono anteriormente marcados; 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
https://www.youtube.com/watch?v=UQzvecgOVKI
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 Servidor e chefia imediata assinam o requerimento e encaminham para: 

SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP/GEFUNDEP; 

 O servidor deve aguardar a confirmação da GEFUNDEP para encerrar o 

processo; 

 O servidor fará apenas um processo de Abono de Ponto no ano, todos os 

requerimentos de marcação ou cancelamento devem constar no mesmo 

processo. 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Instrução Normativa Nº 02; 

 PARECER N° 023/2017 – PRCON/PGDF – Abono de Ponto de Plantonistas; 

 PARECER N° 235/2015 – PRCON/PGDF – Abono Anual de Ponto; 

 Circular Nº 16/2017-SUGEP. 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d132ffb9d5384d3ab92d9cf50e2ebaf1/seplag_int_02_2016.html
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PRCON/2017/PRCON.0023.2017.pdf
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PRCON/2015/PRCON.0235.2015.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/SEI_GDF-1722182-Circular.pdf
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AAUUXXÍÍLLIIOO--AALLIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 

 

 O Auxílio-Alimentação, previsto na Seção IX, Subseção V da Lei 

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, é devido ao servidor, 

mensalmente, com o valor fixado na forma da lei e está sujeito aos seguintes 

critérios: 

   

 O pagamento é feito em pecúnia, juntamente com a remuneração mensal, 

sem contrapartida. O valor atual pago é de R$394,50. 

 Não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que 

pago in natura; 

 Depende de requerimento do servidor interessado, via processo SEI, no qual 

declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade: 

 Iniciar um processo do tipo Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição; 

 Incluir um documento do tipo: Termo de Opção Auxílio-Alimentação; 

 Preencher, assinar e encaminhar para: SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP. 

 O valor deve ser atualizado anualmente pelo mesmo índice que atualizar os 

valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal. 

 

 O Auxílio-Alimentação não é devido ao servidor em caso de: 

 Licença ou afastamento sem remuneração; 

 Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

 Afastamento para estudo ou missão no exterior; 

 Suspensão em virtude de pena disciplinar; 

 Falta injustificada e não compensada. 

 

 

    

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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AAUUXXÍÍLLIIOO--TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

  

O Auxílio-Transporte, previsto na Seção IX, Subseção IV da Lei 

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 estabelece que aos servidores 

públicos do Distrito Federal é devido o auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia (a 

Secretaria de Esporte e Lazer do DF deposita mensalmente o valor em dinheiro, no 

dia do pagamento) destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 

transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, 

relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. 

 

 Abaixo algumas informações relevantes sobre o Auxílio-Transporte. Para 

mais detalhes o servidor deve consultar os Artigos 107 ao 110 da Lei 

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 

 

 O pagamento do auxílio-transporte, em pecúnia deve ser efetuado no mês 

anterior ao da utilização de transporte coletivo, salvo nas seguintes hipóteses, 

quando pode ser feito até o mês imediatamente subsequente ao efetivo 

exercício no cargo em razão de primeira investidura ou reinício do exercício 

decorrente de licença ou afastamento previstos em Lei; 

 A concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de 

declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com 

transporte coletivo. O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais 

que fundamentam a concessão do auxílio-transporte. 

 O valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das 

despesas realizadas com transporte coletivo, subtraído o montante de seis 

por cento (6%) incidente exclusivamente sobre: subsídio ou vencimento 

básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor; retribuição pecuniária de cargo 

em comissão, quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo; 

 O auxílio-transporte não é devido quando o órgão proporcionar, por meios 

próprios ou por meio de terceiros contratados, o transporte do servidor para o 

trabalho e vice-versa; durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências 

ao serviço, exceto nos casos de: cessão do servidor para órgão da 

administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus 

da remuneração recaia sobre o órgão cedente; participação em programa de 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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treinamento regularmente instituído; participação em júri e outros serviços 

obrigatórios por lei; quando a despesa mensal com transporte coletivo for 

igual ou inferior ao valor resultante da aplicação do percentual na 

remuneração; 

 O auxílio-transporte pago a servidores residentes no Distrito Federal terá 

como limite máximo o valor da tarifa de integração tarifária nas linhas do 

Serviço Básico do Sistema de Transporte Coletivo Público Coletivo do Distrito 

Federal - bilhete único; 

 Cabe a DIGEP garantir a economicidade na concessão do auxílio, com a 

adoção do meio de transporte menos oneroso para a Administração; 

 O auxílio-transporte deve ser solicitado via processo SEI no ato da posse 

ou em qualquer outro momento de interesse: 

 Iniciar processo do tipo Pessoal: Auxílio-Transporte;  

 Incluir um Requerimento: Auxílio-Transporte;  

 Preencher, assinar e encaminhar para: SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP; 

 Para alteração de dados ou suspensão o Auxílio-Transporte basta 

incluir um novo requerimento no mesmo processo SEI. 

Deverá ser anexado: 

a) Comprovante de residência atualizado; 

b) Comprovante de matrícula em instituição de ensino, (se optar pelo 

deslocamento trabalho-estudo); 

c) Mensalmente bilhetes ou documento equivalente, no caso de transporte 

interestadual.  

 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Lei Complementar nº 840 de 23 de dezembro de 2011; 

 Portaria nº 124, de 30 de setembro de 2011; 

 Circular Nº 23/2017-SUGEP; 

 Portaria Nº 124/2018-SEPLAG; 

 Circular Nº 06/2019 – SEFP/SAGA/SUGEP. 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/69460/sef_prt_124_2011.html
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/SEI_GDF-1997231-Circular.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/PORTARIA-124_2018-SEPLAG.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular-SEI-GDF-n.%C2%BA-6-2019-SEFP-SAGA-SUGEP.pdf
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TABELA DE DESCONTOS DE AUXÍLIO-TRANSPORTE  
 

 

Com base na Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020 que dispõe sobre a reestruturação das 

tabelas Cargos de Natureza Especial e em Comissão do Distrito Federal.  

 

ANEXO I - CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO CÁLCULO 6% 

CDA-01 R$ 3.608,00 R$ 14.432,00 R$ 18.040,00 R$ 1.082,40 

CNE-01 R$ 2.786,00 R$ 11.144,00 R$ 13.930,00 R$ 835,80 

CNE-02 R$ 2.402,00 R$ 9.608,00 R$ 12.010,00 R$ 720,60 

CNE-03 R$ 2.071,00 R$ 8.284,00 R$ 10.355,00 R$ 621,30 

CNE-04 R$ 1.785,00 R$ 7.140,00 R$ 8.925,00 R$ 535,50 

CNE-05 R$ 1.302,00 R$ 5.208,00 R$ 6.510,00 R$ 390,60 

CNE-06 R$ 1.172,00 R$ 4,688,00 R$ 5.860,00 R$ 351,60 

CNE-07 R$ 937,00 R$ 3.748,00 R$ 4.685,00 R$ 281,10 

CNE-08 R$ 783,00 R$ 3.132,00 R$ 3.915,00 R$ 234,90 

ANEXO II - CARGOS EM COMISSÃO 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO CÁLCULO 6% 

CC-08 R$ 588,00 R$ 2.352,00 R$ 2.940,00 R$ 176,40 

CC-07 R$ 511,00 R$ 2.044,00 R$ 2.555,00 R$ 153,30 

CC-06 R$ 449,00 R$ 1.796,00 R$ 2.245,00 R$ 134,70 

CC-05 R$ 386,00 R$ 1.544,00 R$ 1.930,00 R$ 115,80 

CC-04 R$ 324,00 R$ 1.296,00 R$ 1.620,00 R$ 97,20 

CC-03 R$ 290,00 R$ 1.160,00 R$ 1.450,00 R$ 87,00 

CC-02 R$ 256,00 R$ 1,024,00 R$ 1.280,00 R$ 76,80 

CC-01 R$ 222,00 R$ 888,00 R$ 1.110,00 R$ 66,60 

ANEXO III - CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESPECIAL 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO CÁLCULO 6% 

CPE-01 R$ - R$ 11.144,00 R$ 11.144,00 R$ 668,64 

CPE-02 R$ - R$ 9.608,00 R$ 9.608,00 R$ 576,48 

CPE-03 R$ - R$ 8.284,00 R$ 8.284,00 R$ 497,04 

CPE-04 R$ - R$ 7.140,00 R$ 7.140,00 R$ 428,40 

CPE-05 R$ - R$ 5.208,00 R$ 5.208,00 R$ 312,48 

CPE-06 R$ - R$ 4.688,00 R$ 4.688,00 R$ 281,28 

CPE-07 R$ - R$ 3,748,00 R$ 3.748,00 R$ 224,88 

CPE-08 R$ - R$ 3,132,00 R$ 3.132,00 R$ 187,92 

ANEXO IV - CARGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO CÁLCULO 6% 

CPC-08 R$ - R$ 2.352,00 R$ 2.352,00 R$ 141,12 

CPC-07 R$ - R$ 2.044,00 R$ 2.044,00 R$ 122,64 

CPC-06 R$ - R$ 1.796,00 R$ 1.796,00 R$ 107,76 

CPC-05 R$ - R$ 1.544,00 R$ 1.544,00 R$ 92,64 

CPC-04 R$ - R$ 1.296,00 R$ 1.296,00 R$ 77,76 

CPC-03 R$ - R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 69,60 

CPC-02 R$ - R$ 1.024,00 R$ 1.024,00 R$ 61,44 

CPC-01 R$ - R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 53,28 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b4e3473f9454495da748346fc774f1b3/Lei_6525_2020.html
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LLIICCEENNÇÇAASS  
 

 

Além do abono de ponto, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus 

às licenças:  

 

 Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

 Por motivo de doença em pessoa da família; 

 Para tratar de interesses particulares; 

 Para desempenho de mandato classista; 

 Para o serviço militar; 

 Para atividade política; 

 Licença-servidor: 

 Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo 

efetivo faz jus a 3 (três) meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua 

remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de 

confiança ou função gratificada escolar - FGE que eventualmente exerça. 

 O número de servidores afastados em virtude de licença-servidor não 

pode ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa 

do órgão, autarquia ou fundação. 

 A administração tem o prazo de até 120 dias, contado da data de 

requerimento do pedido pelo servidor, para definir o período de gozo da 

licença. 

 No caso de descumprimento do prazo referido, o início do gozo da licença 

inicia-se automaticamente no centésimo vigésimo primeiro dia da data do 

requerimento. 

 Os períodos de licença-servidor adquiridos e não usufruídos são 

convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando 

este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez. 

 Em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata 

este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos 

sucessores habilitados. 

 Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a 

fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou 

da licença-paternidade. 
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 Fica garantido o exercício do direito ao recebimento em pecúnia de licença-

prêmio ou especial não gozada ou utilizada para outros fins reconhecidos 

por decisão administrativa do Poder Executivo ou do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal - TCDF, incluídos os pagamentos que porventura estejam 

suspensos por decisão administrativa proferida em data anterior à 

publicação da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 

 Mediante autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa 

ou do presidente do TCDF, observada a disponibilidade orçamentária, os 

servidores podem converter até 1 mês de licença-prêmio em pecúnia por 

ano, a ser pago juntamente com as férias ou no mês de aniversário ou no 

mês de dezembro; 

 

Para usufruir a licença-servidor o servidor deverá: 

 

 Iniciar um processo via SEI do tipo: Pessoal – Licença-Prêmio por 

Assiduidade; 

 Anexar Formulário: Requerimento Licença-Prêmio por Assiduidade 

(formulário); 

 Assinar e encaminhar a chefia imediata para abonar e assinar a solicitação e 

remeter para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP liberar o pleito. 

 

 Além do abono de ponto, o servidor ocupante de cargo efetivo e o servidor 

comissionado sem vínculo efetivo fazem jus a licença: 

 

 Médica ou odontológica 

(ver página 14: atestados de comparecimento, médicos ou odontológicos) 

 

 Paternidade  

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito a licença-

paternidade de 7 (sete) dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência e a 

prorrogação de 23 (vinte e três) dias de licença ao servidor público que 

requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção. 

A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de 7 dias 

desde que requerida, via processo SEI, até o último dia da licença ordinária 

de que trata o art. 150 da Lei Complementar nº 840/2011. O descumprimento 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=840&txtAno=2011&txtTipo=4&txtParte=.
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do disposto neste artigo implicará o cancelamento da prorrogação da licença 

e o registro da ausência como falta ao serviço. 

O beneficiado da licença-paternidade não poderá exercer qualquer 

atividade remunerada durante o período de prorrogação da licença-

paternidade. 

 

Procedimentos necessários: 

 Iniciar um processo do tipo “Pessoal: Licença‐Paternidade”;  

 Incluir o documento "Requerimento: Licença Maternidade/Paternidade; 

 No campo específico do Requerimento solicitar a Licença-Paternidade 

de 7 dias e a Prorrogação 23 dias; 

 Anexar a certidão de nascimento ou termo de guarda (adoção); 

 Assinar o documento e encaminhar à chefia imediata dar ciência da 

Licença no documento;  

 Encaminhar para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP 

(SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP); 

 A DIGEP verificará a regularidade das informações, podendo solicitar 

vistas dos originais. 

 Maternidade. 

 A servidora parturiente tem direito a licença remunerada pelo período 

de 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia do parto. Poderá ser antecipada 

em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. 

 A concessão da licença-maternidade está sujeita às normas do regime de 

previdência social a que a servidora se encontra filiada. 

 Ao término das licenças previstas a servidora tem o direito de retornar à 

mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da 

licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. 

 

 Procedimentos necessários: 

 Iniciar um processo do tipo “Pessoal: Licença‐Maternidade”, por 

nascimento;  

 Incluir o documento "Requerimento: Licença por Nascimento/Adoção 

(Formulário)" 

 Anexar a certidão de nascimento e, se for o caso, a guia de 

homologação da perícia médica;  
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 Assinar o documento e encaminhar à chefia imediata dar ciência da 

Licença no documento;  

 Encaminhar para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP 

(SEL/SUAG/COGLOG/DIGEP); 

 A DIGEP verificará a regularidade das informações, podendo solicitar 

vistas dos originais. 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 

 

Licença Maternidade: 

 

 Base de Conhecimento SEPLAG; 

 Decreto nº 34.135, de 31 de janeiro de 2013; 

 Art. 25, 139 a 143 da Lei Complementar Nº 840/2011. 

 

Licença Paternidade: 

 

 Art. 150 – Lei complementar Nº 840/2011; 

 Decreto nº 37.669, de 29 de setembro de 2016; 

 Nota Técnica Nº 21/2017. 

 

Afastamento para Estudo: 

 

 Decisão Nº 3056/2018 – TCDF; 

 Ofício Circular Nº 08/2018; 

 Circular Nº 19/2018-SEPLAG/SUGEP/CONOP. 

Afastamento para Atleta: 

 

 Despacho SEI GDF PGDF PGCONS; 

 Circular Nº 13/2019 – SEFP/SAGA/SUGEP; 

 Nota Técnica Nº 35/2018 – SEPLAG/SUGEP/CONOP; 

 Circular Nº 22/2018 – SEPLAG/SUGEP/CONOP. 

  

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=840&txtAno=2011&txtTipo=4&txtParte=.
file:///C:/1%20-%20DIGEP%202021/20%20-%20LEGISLA%25C3%2587%25C3%2583O/LICEN%25C3%2587A%25E2%2580%2590MATERNIDADE%20GDF.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/73350/exec_dec_34135_2013.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2034.135%2C%20DE%2031%20DE%20JANEIRO%20DE,de%20dezembro%20de%202011%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=70196
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/31e950364a924f728e650c0ea5479a2b/Decreto_37669_29_09_2016.html
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-T%C3%A9cnica-SEI-GDF-21_2017.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Decisao_TCDF_3056_2018.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Of%C3%ADcio-Circular-8_2018-TCDF.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular_10617057.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Despacho-SEI-GDF-PGDF-PGCONS.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular-13_2019.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-T%C3%A9cnica-35_2018.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Circular-22_2018.pdf


 

34 

VVAANNTTAAGGEENNSS  DDEE  CCAARRÁÁTTEERR  IINNDDEENNIIZZAATTÓÓRRIIOO  

  

 Tem caráter indenizatório, previsto na Seção IX, Subseção I da Lei 

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, o valor das parcelas relativas 

a: 

 

 diária e passagem para viagem;  

 transporte; 

 alimentação; 

 creche ou escola; 

 abono de permanência; 

 créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a 

férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia.   

 

 Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua 

concessão, são estabelecidos em lei ou regulamento. 

 O valor das indenizações não pode ser: 

 incorporado à remuneração ou ao subsídio; 

 computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou 

de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em 

contrário na legislação federal; 

 computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 Parecer Nº 480/2017-PRCON/PGDF; 

 Parecer Jurídico Nº 899/2018 – PGDF/GAB/PRCON. 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/PARECER_480_2017_PRCON_PGDF.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/PARECER-899_2018-PRCON-Aux%C3%ADlio-crece-e-pr%C3%A9_escola-para-BAB%C3%81.pdf
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PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCAAPPAACCIITTAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

 

 

 O Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018 instituiu a Política de 

Gestão de Pessoas do Distrito Federal, regulamentando a Capacitação e o 

Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Distrito Federal, com as seguintes finalidades: 

 

 estabelecer princípios e diretrizes que contribuam para a implantação dos 

projetos estratégicos do governo visando a capacitação e o desenvolvimento 

dos servidores; 

 

 promover ambiente organizacional que estimule a motivação, o 

comprometimento, a participação e a cooperação das pessoas, mediante o 

desenvolvimento das competências necessárias à prestação de um serviço 

de excelência; 

 

 valorizar os conhecimentos, habilidades e atitudes, por meio da gestão do 

conhecimento e do desenvolvimento das competências dos servidores, 

alinhadas aos objetivos institucionais; 

 

 possibilitar a qualificação dos servidores efetivos para a promoção funcional 

nas carreiras públicas, bem como para o exercício de atividades de direção e 

assessoramento; 

 

 incentivar o desenvolvimento permanente dos servidores, observando o 

interesse público e permitindo a melhoria da eficiência, eficácia, efetividade e 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

 

 promover a melhoria dos processos de trabalho e do desempenho 

profissional, com foco em resultados;  

 

 alinhar o desenvolvimento profissional ao desenvolvimento institucional, 

adequando as competências requeridas dos servidores, aos objetivos 

estratégicos do Governo do Distrito Federal e dos seus órgãos; 

https://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=39468&txtAno=2018&txtTipo=6&txtParte=.
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 tornar o servidor público elemento fundamental para a implementação da 

estratégia do governo. 

 

 Os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 

Federal devem criar programas de desenvolvimento de servidores, com os objetivos 

abaixo, entre outros, apresentado no Decreto: 

 

 possibilitar o desenvolvimento do potencial do servidor, visando ao 

aprimoramento das suas competências e a melhoria do seu desempenho 

atreladas às atribuições do cargo; 

 

 contribuir para a formação de uma cultura orientada para resultados que 

perceba o servidor como agente de desenvolvimento do Distrito Federal. 

 

 Os programas de desenvolvimento devem propiciar o aprimoramento do 

potencial humano profissional, por meio de competências para o alcance de 

resultados que visem ao bem-estar e a qualidade de vida no trabalho. 

 

 Incluem-se como ações de desenvolvimento, as práticas de gestão de 

pessoas que visem à melhoria da qualidade de vida no trabalho, dimensionamento 

de pessoal, gestão de competências, gestão do desempenho, processos de 

desenvolvimento de cidadania, voluntariado e projetos de responsabilidade 

socioambiental. 

 

 As demandas requeridas, previstas nos planos de capacitação dos órgãos, 

deverão ser encaminhadas para a Escola de Governo - EGOV, via processo SEI, 

para análise da viabilidade de execução. 

 

 Cabe aos gestores da SEL disseminar a compreensão de que o gestor de 

cada unidade é responsável pela comunicação entre os servidores na linha 

hierárquica, pela integração e cooperação entre os membros de sua equipe e 

corresponsável pelo desenvolvimento profissional dela e pelo ambiente de trabalho, 

e, ainda, assegurar oportunidades de desenvolvimento e de aquisição de 
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competências gerenciais aos potenciais sucessores em condições de igualdade e 

acessibilidade. 

 

 Cabe ao Órgão Central do Sistema de Gestão de Pessoas do Distrito Federal, 

por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas: 

 

 promover a disseminação da Política de Capacitação e de Desenvolvimento 

entre os dirigentes dos órgãos, os titulares dos setoriais de gestão de 

pessoas, os responsáveis pela capacitação e os servidores públicos; 

 

 atuar na interlocução, junto aos setoriais de gestão de pessoas, 

compartilhando iniciativas, aprendizados e resultados; 

 

 apoiar as práticas de desenvolvimento realizadas pelos órgãos, atuando 

como consultoria interna no suporte das ações; 

 

 acompanhar, por meio do recebimento dos relatórios de execução do plano 

anual de capacitação dos órgãos, a implantação da Política de Capacitação e 

de Desenvolvimento de que trata o Decreto, bem como adotar providências 

que se fizerem necessárias ao seu cumprimento. 

 

 Cabe à Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV agenciar as ações de 

formação, voltadas para a capacitação com base nas lacunas de competências 

identificadas pelo órgãos, receber as demandas previstas nos planos de capacitação 

enviadas pelos órgãos e analisar a viabilidade de execução  e elaborar e divulgar a 

programação anual de eventos de formação e capacitação. A EGOV poderá 

também, colaborar com a elaboração dos programas e planos de capacitação. 

 

Acesso à apresentação sobre a Política de Capacitação e Desenvolvimento 

elaborada pela SEEC (clique) 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

 Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018 

 Decreto nº 29.814, de 10 de dezembro de 2008 

 Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 

https://www.economia.df.gov.br/gestao-de-pessoas-sugep/
http://egov.df.gov.br/
https://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=39468&txtAno=2018&txtTipo=6&txtParte=.
file:///C:/Users/magda.miranda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3GXNIXZ/DECRETO%20Nº%2029.814,%20DE%2010%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202008
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
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EESSCCOOLLAA  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  ––  EEGGOOVV  

  

 A Escola de Governo do Distrito - EGOV faz parte da estrutura 

administrativa do Governo do Distrito Federal e está vinculada à Secretaria 

Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, da Secretaria de Estado de 

Economia. Foi planejada para formular, promover e coordenar a Política de 

Formação, Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores Públicos do Governo do 

Distrito Federal, dando a eles mecanismos que ampliem a capacidade de execução 

de serviços e de gestão para resultados. É reconhecida como um centro de 

excelência na formação de agentes púbicos como elementos fundamentais na 

implementação de boas práticas de gestão pública, alinhadas às estratégias do 

governo. 

 Para se manter sempre atualizada a EGOV mapeia eventuais lacunas de 

formação dos servidores para propiciar o desenho de um programa educacional 

presencial e à distância que atenda os temas prioritários da agenda do Governo do 

Distrito Federal. Esse diagnóstico de necessidades de capacitação e treinamento 

visa também promover ações para fortalecer os vínculos entre as Escolas de 

Governo, fomentando o sentimento de pertencimento a um coletivo e criando canais 

de aprendizagem conjunta. 

  

ACESSO À ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – EGOV: 

  

 Cursos Presenciais 

 Cursos à Distância 

 ProgramaEGOV.home 

 Bolsas de Estudo 

 Emissão de Certificado 

 Reservas de Espaço 

 Torne-se instrutor 

 Relatórios 

 Fale com a EGOV 

  

http://egov.df.gov.br/
http://egov.df.gov.br/cursos-presenciais/
http://egov.df.gov.br/inscricoes-ead-2/
http://egov.df.gov.br/programa-egov-home-2/
http://egov.df.gov.br/bolsa-udf/
http://egov.df.gov.br/historico-2/
http://egov.df.gov.br/reserva-de-salaauditorio/
http://egov.df.gov.br/banco-de-instrutores/
http://egov.df.gov.br/relatorios-de-atividades/
http://egov.df.gov.br/quem-e-quem/
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PPLLAANNOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

 

 

 O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - 

INAS foi criado com a missão de proporcionar o novo plano de saúde dos servidores 

do Distrito Federal e seus familiares, o GDF SAÚDE, e implementar suas premissas 

fundamentais focadas na assistência, no bem-estar, na melhoria da qualidade de 

vida e na orientação para atividades saudáveis de seus beneficiários. 

 

 A criação de uma autogestão através do INAS tem a intenção de garantir o 

amplo acesso a produtos, benefícios e planos de saúde para todos os servidores e 

seus dependentes, utilizando os preceitos das autogestões: equidade e 

solidariedade. 

 

INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA ADESÃO AO GDF SAÚDE.  

 

Passo a passo:  

1) Acessar o site: www.inas.df.gov.br ; 

2) Clicar em “Faça já a sua adesão ao GDF Saúde”; 

3) Preencher os dados do formulário apresentado; 

4) Clicar em “adesão”. 

 

 

 

 

 Guia de Saúde do Servidor 

 Central de Atendimento (61) 3521-5331 

 Endereço: Setor Comercial Sul, quadra 04, bloco A – Edifício Luiz Carlos 

Botelho, 5º andar. Brasília – DF. CEP: 70.304-000 

  

http://www.inas.df.gov.br/
http://www.inas.df.gov.br/
http://www.inas.df.gov.br/
http://www.inas.df.gov.br/adesao-gdf-saude-df/
http://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/CARTILHA-Paginas-3.pdf
http://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/CARTILHA-Paginas-3.pdf
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BASE DE CONHECIMENTO 

 

Lei nº 3.831, de 14/03/2006: Cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores 

do Distrito Federal – INAS e dá outras providências. 

   

Resolução nº 1 de 06/09/2006: Aprova o regulamento do plano de assistência 

suplementar à saúde, GDF-Saúde-DF, instituído pela Lei nº 3.381 de 14/03/2006. 

   

Portaria nº 06, de 28/10/2020: Fixa os valores de contribuição mensal mínima e 

máxima dos beneficiários do plano de saúde suplementar GDF-Saúde-DF. 

  

Portaria nº 07, de 21/12/2020: Dispõe sobre os prazos especiais de carência e a 

cobrança de coparticipação do plano de saúde suplementar, GDF-Saúde-DF. 

  

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3831&txtAno=2006&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53590/2b28a8dc.html
http://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portaria-6-de-27_10_2020.pdf
http://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portaria-7-de-21_12_2020.pdf
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QQUUAALLIIDDAADDEE  DDEE  VVIIDDAA  NNOO  TTRRAABBAALLHHOO  

  
 

 Escolha uma das opções ao lado, ou clique AQUI, para ter acesso às 

informações e ações da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida 

destinadas aos servidores do Governo do Distrito Federal - GDF. 

 

 

ACADEMIA 
BURITI 

Modalidades: Arnis Kali, Boxe, Defesa Pessoal, Jiu-Jitsu, 
Karatê, Kickboxing, Taekwondo, Tai Chi Chuan e 
Treinamento Funcional. 

 

 AGENDA ON-LINE 

Conteúdo de qualidade em um só lugar: Canal Secretaria 
de Economia do DF no YouTube. Seu espaço de 
conhecimento, reflexão, espiritualidade e 
desenvolvimento físico e mental. 

 

BIBLIOTECA 

Cartilhas Informativas: A Gerência de Saúde Mental e 
Preventiva (GESM/SEQUALI/SEEC) preparou 
informativos sobre diversos temas ligados à saúde 
mental do servidor, como: Abuso de substâncias, 
Ansiedade, Ataques de Pânico, Insônia, outros. 

 

CLUBE DE 
DESCONTOS 

Trata-se de um programa com objetivo de permitir aos 
servidores do GDF e seus dependentes, que empresas 
privadas, parceiras do programa, ofereçam bens e 
serviços em condições mais vantajosas. 

 

DF SUPERIOR 

O Programa DF Superior visa a concessão de descontos 
para os servidores e empregados públicos, ativos ou 
inativos, da administração direta e indireta do Distrito 
Federal e da Câmara Legislativa. Dependentes de 
servidores e empregados púbicos também podem 
participar. 

 

PALESTRAS 

A Sequali possui ações voltadas para a troca de 
experiências e de conhecimento entre os servidores e 
pessoas reconhecidas nacional e internacionalmente. 
São três programas semanais e onlines: o Momento de 
Paz, o Tempo de Refletir e o Egov.Home. 

 

PROAMIS 

O Programa de Atenção Materno Infantil para Servidores 
do Distrito Federal – PROAMIS/DF é um programa de 
qualidade de vida que lança luz, em especial, à proteção 
da maternidade e da infância.  

QUALIDADE DE 
VIDA NO 

TRABALHO 

A promoção da qualidade de vida é pautada em ações 
transversais, nas quais todos os setores administrativos 
devem ser envolvidos, com foco em promoção de 
políticas de melhoria nas condições de trabalho, 
buscando alinhamento entre bem-estar e produtividade. 

 

SAÚDE E BEM-
ESTAR 

Visando a qualidade de vida do servidor a SEQUALI 

disponibiliza conteúdos e palestras que contribuem para 
a saúde física e mental. Além disso, é possível acessar 
também vídeo aulas gratuitas de atividades físicas, yoga, 
meditação, entre outras.  

CLUBE DE 
CORRIDA 

As aulas são ao ar livre, às segundas e quartas-feiras, a 
partir das 19h, com concentração no local às 18h30. Os 
participantes receberão orientações para melhorar sua 
performance ou iniciar a prática.  

https://www.economia.df.gov.br/category/qualidade-de-vida/
https://www.economia.df.gov.br/academia-buriti/
https://www.economia.df.gov.br/academia-buriti/
https://www.economia.df.gov.br/agenda-on-line/
https://www.youtube.com/channel/UCxs0dCi0_KBxcUKDOwwqoJQ
https://www.youtube.com/channel/UCxs0dCi0_KBxcUKDOwwqoJQ
https://www.economia.df.gov.br/biblioteca/
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/att-cartilha-abuso-de-substancias.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/att-cartilha-ansiedade.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/att-cartilha-ataques-de-panico-e-isolamento-social.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/att-cartilha-insonia.pdf
https://www.economia.df.gov.br/clube-de-descontos/
https://www.economia.df.gov.br/clube-de-descontos/
https://www.economia.df.gov.br/df-superior/
https://www.economia.df.gov.br/palestras/
https://www.economia.df.gov.br/proamis/
https://www.economia.df.gov.br/qualidade-de-vida-no-trabalho/
https://www.economia.df.gov.br/qualidade-de-vida-no-trabalho/
https://www.economia.df.gov.br/qualidade-de-vida-no-trabalho/
https://www.economia.df.gov.br/saude-e-bem-estar/
https://www.economia.df.gov.br/saude-e-bem-estar/
https://www.economia.df.gov.br/category/qualidade-de-vida/
https://www.economia.df.gov.br/clube-de-corrida/
https://www.economia.df.gov.br/clube-de-corrida/
https://www.economia.df.gov.br/academia-buriti/
https://www.economia.df.gov.br/clube-de-corrida/
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LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  AAOO  SSEERRVVIIDDOORR  

  
  

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

LEIS 

 Lei Orgânica do DF 

 Lei Complementar Nº 840/2011 – Regime Jurídico 

 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - institui o Código Civil 

 Lei nº 5.190, de 25 de setembro de 2013 - Dispõe sobre a carreira de 

Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. 

 Lei nº 4.517, de 28 de outubro de 2010 – Dispõe sobre a Carreira 

Administração Pública do Distrito Federal e dá outras providências 

 Lei Nº 2.469, de 21/10/1999 – Dispõe sobre o afastamento de servidores 

 Lei Complementar Nº 769/2008 – Reorganiza e unifica o Regime Próprio de 

Previdência Social do DF 

 Lei Complementar Nº 932/2017 – Institui o regime de previdência 

complementar do DF, reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do 

DF e dá outras providências 

 Lei Complementar Nº 947/2018 – Regulamenta o pagamento do benefício 

 

DECRETOS 

 Decreto Nº 29.290/2008 – Dispõe sobre o afastamento para estudo 

 Decreto Nº 34.023/2012 – Regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e 

de Saúde Ocupacional 

 Decreto Distrital Nº 33.652/2012 – Regulamenta a Concessão da Licença 

para o Desempenho do Mandato Classista de que trata a Lei Complementar 

nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e dá outras providências 

 Decreto Nº 37.770/2014 – Promoção Funcional  

 Decreto Nº 36.561/2015 – Institui a Política Integrada de Atenção à Saúde do 

Servidor Público do DF 

 Decreto Nº 36.756, de 16 de setembro de 2015 - Estabelece o Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oficial para a gestão de 

documentos e processos administrativos no âmbito dos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Distrito Federal 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66634/Lei_Org_nica__08_06_1993.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75140/Lei_5190_25_09_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/68464/Lei_4517_28_10_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/50427/Lei_2469_21_10_1999.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/Lei_Complementar_769_30_06_2008.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/Lei_Complementar_769_30_06_2008.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/077424e49bed461dbc28189624fc1950/Lei_Complementar_932_03_10_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/077424e49bed461dbc28189624fc1950/Lei_Complementar_932_03_10_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/077424e49bed461dbc28189624fc1950/Lei_Complementar_932_03_10_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/bfe35cb7e183467b96050f818bebb07e/Lei_Complementar_947_26_09_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58179/Decreto_29290_22_07_2008.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72964/Decreto_34023_10_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72964/Decreto_34023_10_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/71314/Decreto_33652_10_05_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/71314/Decreto_33652_10_05_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/71314/Decreto_33652_10_05_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b9b21d39144740289bc54abe00814bd8/Decreto_37770_14_11_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/34fa4e7e2b1a43299430ce4567f6efd4/Decreto_36561_19_06_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/34fa4e7e2b1a43299430ce4567f6efd4/Decreto_36561_19_06_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4006f1f3acbf433781e5cd7168566206/exec_dec_36756_2015.html
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 Decreto Distrital Nº 37.215/2016 – Delega competência para atos que 

menciona, regula os atos de cessão dos militares do Distrito Federal 

 Decreto Nº 37.297/2016 – Institui o Código de Conduta da Alta Administração 

e o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder 

Executivo do DF 

 Decreto Nº 37.594/2016 – Dispõe sobre o reconhecimento de despesas de 

exercícios anteriores 

 Decreto Nº 37.944/2017 – Institui o Programa de Orientação para 

Aposentadoria 

 Decreto Federal Nº 9.144/2017 – Dispõe sobre as cessões e as requisições 

de pessoal em que a administração pública federal 

 Decreto nº 37.982, de 30 de janeiro de 2017 - Dispõe sobre o uso do nome 

social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans - 

travestis, transexuais e transgêneros  

 Decreto Nº 38.917/2018 – Regulamenta o instituto da progressão funcional 

das carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras 

providências 

 Decreto Nº 39.002/2018 – Regulamenta a substituição de ocupante de cargo 

ou função 

 Decreto Nº 39.009/2018 – Aplica às cessões e às disposições em que figure a 

administração pública direta, autárquica e fundacional do DF 

 Decreto Nº 39.252/2018 – Altera a redação do art. 23 do Decreto nº 

39.009/2018 

 Decreto Nº 39.368/2018 – Fica instituído o teletrabalho para servidor dos 

órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do 

Distrito Federal 

 Decreto Nº 39.468/2018 – Regulamenta a Política de Capacitação e de 

Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Distrito Federal 

 Decreto Nº 39.477/2018 – Garante preferência no pagamento da licença-

prêmio convertida em pecúnia aos aposentados portadores de doença grave, 

de deficiência incapacitante física ou mental e aos maiores de 80 anos 

 Decreto Distrital Nº 39.587/2018 – Institui as diretrizes gerais para concepção, 

implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c6d9861977564b3eb748c1f165e295cb/Decreto_37215_29_03_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c6d9861977564b3eb748c1f165e295cb/Decreto_37215_29_03_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/32f5ae1f6e4c4babbb90ede4587c8e79/Decreto_37297_29_04_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/32f5ae1f6e4c4babbb90ede4587c8e79/Decreto_37297_29_04_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/32f5ae1f6e4c4babbb90ede4587c8e79/Decreto_37297_29_04_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9a777749c7ad4d6f88034a91f81c242a/Decreto_37594_31_08_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9a777749c7ad4d6f88034a91f81c242a/Decreto_37594_31_08_2016.html
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/Decreto_37944_2017.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/Decreto_37944_2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f3f11d9457e9461da46c51eb1dffd4db/Decreto_38917_08_03_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f3f11d9457e9461da46c51eb1dffd4db/Decreto_38917_08_03_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f3f11d9457e9461da46c51eb1dffd4db/Decreto_38917_08_03_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ca9d7409479841b098e933c92f36b964/Decreto_39002_24_04_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ca9d7409479841b098e933c92f36b964/Decreto_39002_24_04_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0019ebce55b04081a37ea3d36d5dd8a7/Decreto_39009_26_04_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0019ebce55b04081a37ea3d36d5dd8a7/Decreto_39009_26_04_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/039abc1e107049918433483a956b1046/Decreto_39252_24_07_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/039abc1e107049918433483a956b1046/Decreto_39252_24_07_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/761e28b209b44944839bd3b0047cad8e/Decreto_39368_04_10_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/761e28b209b44944839bd3b0047cad8e/Decreto_39368_04_10_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/761e28b209b44944839bd3b0047cad8e/Decreto_39368_04_10_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e7fa1bbfe5ae4001b158e48721b36b48/Decreto_39468_21_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e7fa1bbfe5ae4001b158e48721b36b48/Decreto_39468_21_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e7fa1bbfe5ae4001b158e48721b36b48/Decreto_39468_21_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4992706a938242ffb5ccca52aa0ed99c/Decreto_39477_26_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4992706a938242ffb5ccca52aa0ed99c/Decreto_39477_26_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4992706a938242ffb5ccca52aa0ed99c/Decreto_39477_26_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fa244dbbf56c4734a4e8b9142914f9a2/Decreto_39587_28_12_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fa244dbbf56c4734a4e8b9142914f9a2/Decreto_39587_28_12_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fa244dbbf56c4734a4e8b9142914f9a2/Decreto_39587_28_12_2018.html
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 Decreto Nº 40.208/2019 – Regulamenta a Lei Complementar nº 952, de 16 de 

julho de 2019, a qual a altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro 

de 2011 

 Decreto Nº 39.738/2019 – Estabelece o procedimento para nomeação e as 

hipóteses de impedimento para a posse e exercício na Administração Pública 

direta e indireta do Poder Executivo em função.  

 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c64fdbbb61ec4a1ea14e97287cac1f2d/Decreto_40208_30_10_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c64fdbbb61ec4a1ea14e97287cac1f2d/Decreto_40208_30_10_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c64fdbbb61ec4a1ea14e97287cac1f2d/Decreto_40208_30_10_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9ce17005e6154f06bdd94f808240a90c/Decreto_39738_28_03_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9ce17005e6154f06bdd94f808240a90c/Decreto_39738_28_03_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9ce17005e6154f06bdd94f808240a90c/Decreto_39738_28_03_2019.html

