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1. APRESENTAÇÃO

Este Manual foi elaborado com o objetivo de esclarecer e orientar quanto
aos principais direitos, deveres, proibições e penalidades a que os servidores
desta Instituição Federal de Ensino Superior estão sujeitos, con siderando os
dispositivos que regem a Administração Pública.

Conforme consta da Constituição Federal (Art. 37), a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin cípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sobre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul:

Missão UFMS: Desenvolver, difundir e socializar o conhecimento por meio do
ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de  serviços e promover a
formação integral e permanente dos cidadãos, preparando -os para que possam
intervir e atuar com dinamismo no processo de desenvolvimento local, regional,
nacional e internacional.

Visão UFMS: Ser reconhecida por sua dinamicidade e q ualidade na prestação
de serviços educacionais do ensino superior, pelo desejo de ultrapassar
padrões consagrados como excelentes e pela expansão e aperfeiçoamento do
capital intelectual da sociedade.

2. DEVERES

De acordo com o código de Ética no Serviço Público, são deveres
fundamentais do servidor público:

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego
público de que seja titular;

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo
fim ou procurando prioritariamente  resolver situações procrastinatórias,
principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na
prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim
de evitar dano moral ao usuário;

c) ser probo, reto, leal e justo, d emonstrando toda a integridade do seu
caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e
a mais vantajosa para o bem comum;

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da
gestão dos bens, direitos e serviço s da coletividade a seu cargo;

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o
processo de comunicação e contato com o público;
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f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se
materializam na adequada prestaçã o dos serviços públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a
capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público,
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo -se,
dessa forma, de causar-lhes dano moral;

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o
Poder Estatal;

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes,
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e
denunciá-las;

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da
defesa da vida e da segurança coletiva;

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência
provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o
sistema;

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou
fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os
métodos mais adequados à sua organização e distribui ção;

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria
do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da
função;

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a
legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com
critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe

sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legít imos
interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos;

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou
autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que
observando as formalidades legais e n ão cometendo qualquer violação
expressa à lei;

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a
existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

3. PROIBIÇÕES

O mesmo código de Ética estabelece que é vedado ao servidor público:
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a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e
influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de
cidadãos que deles dependam;

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou
infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de
direito por qualquer pessoa, causand o-lhe dano moral ou material;

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do
seu conhecimento para atendimento do seu mister;

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou
inferiores;

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda
financeira, gratificação, prêmio, comissão, d oação ou vantagem de qualquer
espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para
providências;

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em
serviços públicos;

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de

seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a

honestidade ou a dignidade da pessoa humana;
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a

empreendimentos de cunho duvidoso.

4. PENALIDADES

As penalidades que podem ser apli cadas aos servidores públicos federais
que cometerem as infrações elencadas no art. 117 da Lei nº 8.112/90 são:

I – Advertência: será dada por escrito quando o servidor violar as proibições
contidas nos incisos I a VIII e XIX, do art. 117 da Lei 8.112/90 ou não agir de
acordo com o seu dever funcional ou norma interna. Se em 03 (três) anos o
servidor não cometer nova infração, a advertência terá o registro cancelado.
II - Suspensão: não pode exceder a 90 (noventa) dias. São aplicadas nos
casos de reincidência em faltas punidas com advertência ou viole proibições
que não tenham como penalidade a demissão. Poderá o servidor ser suspenso
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por até 15 (quinze) dias se recusar sem justificativa ser submetido à inspeção
médica ante a determinação por autoridade com petente, ou a suspensão será
convertida em multa de até 50% (cinquenta) por cento por dia de
vencimento/remuneração com o servidor em exercício. Se em 05 (cinco) anos
o servidor não cometer nova infração, o registro de suspensão será cancelado.
III – Demissão: será demitido o servidor que cometer alguma dentre as
infrações elencadas nos incisos IX a XVI do art. 117 e art. 132 da Lei nº
8.112/90, entre os quais podemos citar a corrupção, abandono de cargo,
improbidade administrativa, entre outras.
IV - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade : aplicada nos casos em
que o servidor tiver praticado falta sujeita a demissão no período em que ainda
se encontrava em atividade.
V - Destituição de cargo em comissão : sanção aplicada quando o cargo for
ocupado por
pessoa que não integre o quadro efetivo da Instituição e tenha cometido
infração punível com
suspensão e demissão.
VI - Destituição de função comissionada : só é aplicada se o servidor for
efetivo.

5. RESPONSABILIDADES

Responsabilidade Penal: Responderá penalmente o servidor que cometer
qualquer por crimes elencados na Parte Especial, Título XI, Capítulo I - Dos
Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral,
do Código Penal Brasileiro.

I – Peculato, Peculato Culposo - art 312;
II – Peculato mediante erro de outrem – art 313;
III – Inserção de Dados falsos em Sistemas de Informação – art 313- A;
IV – Modificação ou alteração não autorizada de Sistemas de Informação

– art. 313-B;
V – Extravio, sonegação ou inutilização de l ivro ou documento – art. 314
VI – Emprego irregular de verbas ou rendas públicas – art. 315;
VII – Concussão – art. 316;
VIII – Corrupção Passiva – art. 317;
IX – Facilitação de contrabando ou descaminho – art. 318;
X – Prevaricação – art. 319;
XI – Condescendência criminosa – art. 320;
XII – Advocacia administrativa – art. 321;
XIII – Violência arbitrária – art. 322;
XIV – Abandono de função – art. 323;
XV – Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado – art. 324;
XVI – Violação de sigilo funcional – art. 325 e
VII – Violação do sigilo de proposta de concorrência – art. 326
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Responsabilidade Civil : Decorre de prejuízo causado ao patrimônio de
outrem ou ao erário por servidor público. Tem como pressupostos ato ilícito,
culpa, dano e nexo causal.
Legislação: Art. 186 e 927, Código Civil ; Art. 122 , Lei nº 8.112, de 11/12/90

Responsabilidade Administrativa : Decorre da transgressão de normas
administrativas pelo servidor.
Legislação: Art. 124 a 126, Lei nº 8.112, de 11/12/90

6. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho – Progep é voltada
para atividades que buscam atender a carreira do servidor UFMS, do seu
ingresso a sua aposentadoria. Na sequência, disponibilizamos informações
quanto aos assuntos mais procurados pelos servidores, em cada uma das
Divisões da Progep.

6.1. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO - DIDA

6.1.1. ESTÁGIO PROBATÓRIO

A partir do início das atividades, o servidor estará, por 36 (trinta e seis)
meses, em período de Estágio Probatório até que possa ser efetivado no cargo
para o qual foi nomeado e empossado. Durante este período, três avaliações
serão realizadas levando-se em conta os seguintes fatores de avaliação:

1. Assiduidade: Comparecimento do servidor ao local de trabalho .

2. Disciplina: Acatamento e cumprimento às normas e ordens
disciplinares.

3. Produtividade: Nível de produção atingido tendo em vista as
expectativas do cargo.

4. Responsabilidade: Maneira pela qual desempenha suas funções e a
confiança que inspira, quando uma tarefa lhe é
atribuída

5. Capacidade de
Iniciativa:

Capacidade de procurar novas soluções sem prévia
orientação do tipo de conduta acertado.
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A estabilidade, conforme o disposto no art. 41, da CF/88, é o direito do
servidor em permanecer no cargo efetivo de serviço público, desde que tenha
sido aprovado em avaliação do estágio probatório e esteja há 3 (três) anos em
efetivo exercício.  O servidor estável poderá perder o cargo através de
sentença transitada em julgado, ou processo administrativo disciplinar (PAD) ,
assegurado o direito da ampla defesa e ao contraditório.

6.1.2. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA: PROGRESSÕES
FUNCIONAIS E INCENTIVOS

Progressão por Mérito : É a mudança de Padrão de Vencimento, que
varia de 01 (ingresso) até 16 (final d e carreira), que ocorre a cada 18 meses, a
contar do ingresso no cargo.  Cada Padrão corresponde a um percentual de
3,7% concedido para aqueles servidores que tenham  obtido média igual ou
superior a 6,0 (seis) na soma das etapas do sistema de Avaliação, compos to
pela Auto-Avaliação, Avaliação da Chefia e Avaliação da Equipe -
correspondente às Etapas I, II e II respectivamente . Ao servidor que à época da
progressão por mérito não tiver a lcançado a média mínima, novo interstício
será calculado para que, após um ano e meio, possa obter a mudança de
padrão até atingir o topo da carreira.

Anualmente todos os servidores devem submeter -se ao processo
avaliativo, que ocorrem nos meses de março, utilizando como instrumento o
sistema SIATEC (www.siatec.ufms.br), desenvolvido em plataforma eletrônica.

Progressão por Capacitação : é concedida ao servidor que solicitar,
mediante requerimento único, acompanhado de cópia autenticada de
certificado de curso de aperfeiçoamento (Educaç ão não formal). Apenas cursos
concluídos após o ingresso na carreira podem ser usados para essa
progressão. A mudança de nível está condicionada à correlação direta do curso
com o ambiente de trabalho em que o servidor esteja lotado e também ao
cargo do servidor. São quatro níveis na carreira, respeitando -se o interstício
mínimo de 18 meses entre a concessão de um nível para outro, sendo que o
nível II de capacitação poderá ser requerido após 18 meses (o ingresso no
cargo é considerado nível I). O percentua l a ser incorporado ao vencimento
básico por progressão por capacitação é de 3,7% a partir de 2014 e 3,8% a
partir de 2015.

Modificações a partir da Lei nº 12.772/12: somatório de carga horária de
cursos de mais de 20 horas, realizados dentro do interstício. Mudança do
percentual a partir de 2013 até 2015.

Legislação: Lei 11.091/05; Decreto 5824/06; Lei nº 12.772/12.

progep@ufms.br
www.siatec.ufms.br


PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO
Cidade Universitária - Caixa Postal 549 - Tel.: 3345-7073

79070-900 - Campo Grande (MS) Email: dirs.progep@ufms.br

9

Figura 1: Tabela de Progressão para Capacitação (Fonte: ANEXO XVI da Lei 12772/12 ).

Cursos de outras instituições ou cursos on -line:
Um certificado de curso que não tenha sido oferecido pela UFMS

também poderá ser aproveitado para fins de progressão, desde que atendam
às exigências mínimas correspondentes aos certificados emitidos pela
DIEC/CDR/Progep. Antes de seguir para análise da solicitação de Progressão,
o certificado passará por uma avaliação que verificará os seguintes itens:

 NOME DO SERVIDOR NA QUALIDADE DE ALUNO,
CAPACITANDO OU PARTICIPANTE DO CURSO/EVENTO
(desde que não tenha participado como Colaborador,
Coordenador, Ministrante ou outra modalidade que não seja
capacitando);

 CARGA HORÁRIA;
 PERÍODO DE REALIZAÇÃO (Início e término) ;
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS;
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
 NÚMERO DE REGISTRO DO CERTIFICADO JUNTO AO

ÓRGAO RESPONSAVEL, ou AUTENTICAÇÃO ELETRONICA.

Incentivo à Qualificação : É percentual concedido ao servidor que
possui título de educação formal superior ao mínimo  exigido para o cargo e
solicitar o benefício, através de Requerimento Único, acompanhado de cópia
autenticada do referido título. O percentual va ria de acordo com o especificado
na tabela anexa, considerando -se o ambiente de trabalho do servidor. O
requerimento de Incentivo a Qualificação poderá ser solicitado a partir da data
de ingresso no cargo.
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Figura 2: Tabela de Percentuais de Incentivo a  Qualificação (Fonte: ANEXO XVII da Lei nº
12772/12)

6.1.3. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO

Definição: Licença concedida ao servidor após cada quinquênio (cinco anos
ininterruptos) de efetivo exercício, a fim de que o mesmo possa afastar -se do
exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses,
para participar de eventos de capacitação que contribuam para o
desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da Instituição,
conforme plano anual de capacitação.

Documentação Necessária para  instruir o processo:

1. Preenchimento do Formulário de Requerimento Licença para
Capacitação (formulário padrão de Requerimento Licença para
Capacitação) pelo servidor, com antecedência mínima de 60 dias,
informando a quantidade de meses, data de início e finalidade.

2. Documento de aceite da instituição promotora, se houver.
3. Programa do evento de capacitação solicitado, traduzido caso não seja

apresentado na língua portuguesa.
4. Autorização da Chefia Imediata e da Direção Superior.

Informações Gerais:

A Licença Prêmio por Assiduidade foi extinta em face da nova redação dada ao
artigo 87 da Lei nº 8.112/90 (Lei nº 9.527/97), transformando -a em Licença
para Capacitação, que foi regulamentada pela Resolução nº 43 -CD,
21/09/2011.

1. A concessão da licença se dará no interesse da Administração, podendo
ser negada, em princípio por acúmulo de serviço ou escassez do quadro
de pessoal da unidade de lotação do servidor, não sendo possível a
contratação de substituto no caso de servidor docente.

2. A licença para capacitação poderá ser parcelada conforme duração do
curso pretendido, não podendo a menor parcel a ser inferior a trinta dias
e sem ultrapassar o limite máximo de 3 meses.

3. Os períodos de licença para capacitação não são acumuláveis, devendo
ser utilizados antes do fechamento do próximo quinquenio.

progep@ufms.br


PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO
Cidade Universitária - Caixa Postal 549 - Tel.: 3345-7073

79070-900 - Campo Grande (MS) Email: dirs.progep@ufms.br

11

4. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo de serv iço residual,
existente em 15/10/96, não utilizado da licença especial e/ou licença -
prêmio por assiduidade, para efeitos da licença para capacitação.

5. Após o término da atividade/curso, deverá ser apresentado,
obrigatoriamente, certificado de conclusão ou D eclaração de
participação, e Relatório Final com visto da chefia imediata, à Divisão de
Desenvolvimento e Avaliação-DIDA/CDR/PROGEP.

6. Será computado para todos os efeitos e reconhecido como efetivo
exercício, o período de Licença Para Capacitação.

7. Somente serão autorizados as licenças quando a ação de capacitação
objeto da licença estiver contemplada no plano institucional de
capacitação e o horário destinado à participação do servidor inviabilizar
o cumprimento da jornada semanal de trabalho.

8. É possível a concessão desta licença para fins de elaboração de
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, cujo objeto seja
compatível com o Plano anual de capacitação da instituição.

9. O servidor ocupante de cargo efetivo, que esteja ocupando cargo em
comissão ou função de confiança, se afastado em licença para
capacitação, deve ser exonerado do cargo em comissão ou função de
confiança que ocupe, percebendo apenas a remuneração do cargo
efetivo.

Previsão Legal:

1. Art. 13, § § 1º e 2º do Decreto nº 2.794 de 01/10/98  (D.O.U. 2/10/98)
revogado pelo Decreto nº 5.707 de 23/2/2006  (D.O.U. 24/2/2006).
2. Art. 81, inciso V, Art. 82, Arts. 87 da Lei nº 8.112, de 11/12/90 com redação
alterada pela Lei nº 9.527 de 10/12/97, (D.O.U. 11/12/97).
3. Resolução 43-CD, 21/09/2011
4 - Decreto nº 5.707, de 23/2/2006  (art. 10), publicado em 24/02/2006.
5 - Ofício 354/2002 - COGLE/SRH/MP , de 18/12/2002.

Fluxo para licença capacitação:

Passo Setor Procedimento

1 Servidor
Faz requerimento através do formulário
próprio com a documentação necessária e
encaminha para a DIDA/CDR/PROGEP.

2 DIDA/PROGEP Confere documentação e se estiver completa,
abre o Processo no DIPR/COA/PROINFRA.

2 DIPR/COA/PROGEP Aberto Processo, devolve a DIDA para analisar a
formalidade do curso e instituição.

3 DIDA/PROGEP

Após analise do mérito da solicitação e analise da
formalidade do curso e instituição, emite Parecer
com Minuta de Portaria para assinatura da RTR
via GAB/PROGEP.

progep@ufms.br


PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO
Cidade Universitária - Caixa Postal 549 - Tel.: 3345-7073

79070-900 - Campo Grande (MS) Email: dirs.progep@ufms.br

12

4 GAB/PROGEPDC Visto e encaminhamento a RTR
5 RTR Assinar Portaria

6 DIDA/CDR/PROGEP

Lançar sistemas SGP e SIAPE e controle até
retorno do servidor que deverá informar retorno
através de CI e apresentação de Certificado ou
Declaração e Relatório Final.

7 DIRM/CAP/PROGEP Após baixa nos sistemas SGP e SIAPE, envio
para arquivo na Pasta Funcional do se rvidor.

6.1.4. HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR ESTUDANTE

Definição: Horário especial destinado a servidores estudante que estejam
regularmente matriculados em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC,
comprovando a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
Unidade/Órgão, com a devida compensação das horas não trabalhadas, desde
que haja consentimento pela Chefia Imediata e respeitadas a duração semanal
do trabalho e as particularidades da unidade de lotação do beneficiado.

Requisitos:

1. Ser estudante em instituição reconhecida pelo MEC.
2. Comprovar a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição

e a possibilidade de compensar, na mesma semana, a carga horária de
trabalho exigida para o cargo.

Documentação necessária para instruir processo:

1. Requerimento Único solicitando Horário Especial para Servidor
Estudante devidamente preenchido com “De Acordo da Chefia
Imediata”.

2. Comprovante de matrícula do curso em Instituição de Ensino
reconhecida pelo MEC.

3. Declaração da Instituição onde se realizará o curso, com indicação do
turno e carga horária semanal a ser cursada.

4. Quadro demonstrativo com os dias e horários que ocorrerá o
afastamento da Unidade/Orgão, bem como, quadro demonstrativo
proposto com as respectivas datas e horários para a compensação no
local de lotação, respeitando a jornada semanal de trabalho, também
com o “De Acordo da Chefia Imediata”.

Informações Gerais:

1. A concessão de Horário Especial para Servidor Estudante não o exime
do cumprimento da jornada de trabalho a que está sujeito, devendo,
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portanto, haver compensação das horas de ausência (art. 6º, § 3º do
Decreto nº 1.590);

2. A cada período letivo o pedido de Horário Especia l deverá ser renovado;
3. A carga horária diária preferencialmente não deverá ultrapassar 10

horas (sendo 2 horas de intervalo para o almoço); não contrariando o
disposto no artigo 1º do Decreto nº 1.590/95 que preceitua: A jornada de
trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das
autarquias e das fundações públicas federais, será de oito horas diárias.

4. A carga horária semanal não poderá ultrapassar 40 horas.
5. Que num interstício de seis horas seguidas haja um intervalo de 15

minutos.
6. Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos

ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em
função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é
facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidad e autorizar os
servidores a cumprir jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias e
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, devendo -se, neste caso,
dispensar o intervalo para refeições (Art. 1º do Decreto nº 4.836/2003
altera a redação do art. 3º do  Decreto 1.590/1995).

7. Não ter início antes das 6h00, nem encerrar após às 22h00.

Portador de Deficiência:

Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada por junta médica oficial, independentemente de
compensação de horário. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527/97).

A concessão de horário especial a portadores de deficiência também é
extensiva ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de
deficiência, exigindo-se nestes casos, a compensação  de horário na forma do
Inciso II do art. 44 da lei nº 8.112/90.

Previsão legal

1. Art. 98 da Lei nº 8.112/90. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm

2. Art. 6º, § 3º do Decreto nº 1.590, de 10/08/1995. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1590.htm

3. Decreto nº 4.836, de 09/09/2003. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto/2003/d4836.htm

4. Ofício nº 109/2002-COGLE/SRH/MP. Disponível em:
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDe
talhesPub.htm?id=4458

Fluxo do processo:
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Passo Setor Procedimento

1 Servidor
Faz requerimento através do formulário com a
documentação necessária e encaminha para a
DIDA/CDR/PROGEP.

2 DIDA/PROGEP Confere documentação e se estiver completa,
abre o Processo no DIPR/COA/PROINFRA.

3 DIPR/COA/PROGEP
Aberto Processo, devolve a DIDA para emissão
de Parecer e encaminhamento ao
GAB/PROGEP.

4 DIDA/CDR/PROGEP
Emite Parecer e encaminha para o
GAB/PROGEP com Minuta de Instrução de
Serviço para assinatura.

5 Gabinete da
PROGEP

Assinatura e devolução a DIDA para public ação
em BS/UFMS.

6 DIDA/CDR/PROGEP

Envia para publicação em BS/UFMS, e após
publicação efetua lançamentos nos sistemas
SGP e SIAPE. O processo é arquivado na pasta
funcional do servidor na DIRM/CDR/PROGEP.

6.2. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIEC

Cursos: Alguns cursos de capacitação são oferecidos, anualmente, pela
Divisão de Educação Continuada. A Divisão de Educação Continuada p romove
o levantamento e análise das necessidades de treinamento  e, então, propõe
cursos que buscam atender a maioria dos servid ores, conforme demanda por
cargo ou lotação.

Antes de iniciar os cursos, um comunicado é enviado a todos os setores
da UFMS para informar aos servidores interessados sobre o conteúdo do
curso, carga horária, período a ser cursado. Os interessados devem s e
inscrever, preenchendo a ficha de inscrição do curso, com a autorização da
chefia imediata.

6.3. DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - DIRS

6.3.1. LICENÇA POR AFASTAMENTO DO CÔNJUGE E LOTAÇÃO
PROVISÓRIA

Concedida para acompanhamento de cônjuge ou companheiro
deslocado para exercer seu ofício em outro ponto do território nacional, ao
exterior ou para assumir mandato em cargo eletivo. A licença é por prazo
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indeterminado e sem remuneraç ão e, caso o servidor esteja em estágio
probatório, este será suspenso até o seu ret orno.

O servidor cujo cônjuge também for servidor público civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, poderá
de forma remunerada exercer atividades provisoriamente em outra Instituição,
desde que haja o aceite de outra instituição federal e que as atribuições de
trabalho sejam compatíveis com seu cargo e vencimento.

Requisitos:

 Deslocamento do cônjuge ou companheiro para desempenhar seu
trabalho em empresa pública ou privada em outra localidade.

 Preenchimento de Requerimento de Licença para Acompanhar Cônjuge
ou Companheiro;

 Cópia da Certidão de casamento ou declaração de União estável ;
 Documento que comprove o deslocamento do cônjuge/companheiro ;
 Para licença com lotação provisória: comprovante de aceitação

provisória em órgão da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Legislação: Art. 84, Lei nº 8112, de 11/12/90 ; Lei nº 9.527, de 10/12/97

6.4. DIVISÃO DE REGISTRO E MOVIMENTAÇÃO – DIRM

6.4.1. AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

É o registro do tempo de serviço p restado pelo servidor em outras
empresas, seja em âmbito público ou privado.

Necessário ter exercido atividade em empresa pública ou privada com
recolhimento à Previdência e não ter averbado o período. O trabalho exercido
gratuitamente não é considerado p ara fins de averbação por não haver
recolhimento à previdência.

Deve-se apresentar requerimento único na DIRM/CAP/PROGEP
acompanhado de documento (declaração) comprobatório do período a ser
averbado

Legislação: Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98 ; Instrução
Normativa SAF nº 08, 06/07/93 .

6.4.2. AUXÍLIO NATALIDADE

É pago à servidora para assistência pelo nascimento de filho nascido
vivo ou natimorto. É pago em quantia equivalente ao meno r vencimento do
serviço público, acrescido de 50% (cinquenta por cento) por nascituro, em caso
de parto múltiplo. Quando não servidora, o auxílio será pago ao cônjuge ou
companheiro.

Deve-se apresentar requerimento único com solicitação de  Auxílio
Natalidade, com Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s)
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Legislação: Art. 196, Lei nº 8.112, de 11/12/90 ; Ofício nº 92/2002 –
COGLE/SRH/MP, de 18/04/02

6.4.3. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR

É o auxílio devido ao servidor com filhos , enteados (desde que conste
em assentamento sua dependência) ou dependentes com idade até 05 (cinco)
anos, 11(onze) meses e 30(trinta) dias . Será devido a partir da data de
requerimento.

Podem requerer o auxílio os servidores que tenham dependentes
maiores de 6(seis) anos, desde que comprovada por laudo médico a idade
mental de até 06 (seis) anos.

Apenas um dos cônjuges perceberá o benefício quando o companheiro
também for servidor federal, sendo devido somente àquele que obtiver a
guarda do dependente, em caso de separação judicial.

Perderá o benefício:
 No mês subsequente ao que o dependente completar 06 (seis) ano s de

idade cronológica e mental.
 Quando ocorrer o óbito do dependente.
 Enquanto o servidor estiver em licença para tratar de interesses

particulares.
 Enquanto o servidor estiver afastado ou em licença com perda da

remuneração.

Deve-se preencher o requerimento de Auxílio Pré-escolar, acompanhado de
Certidão de nascimento, termo de Tutela ou Adoção (quando for o caso), laudo
médico (em caso de dependentes excepcionais ), Declaração do cônjuge ou
companheiro de que não usufrui do benefício (quando ambos forem servidores
públicos federais).

Legislação: Art. 7º, inciso XXV, CF/88; Decreto nº 977, de 10/09/93; Ofício
nº 312/98-COGLE/DENOR/SRH, de 19/06/98 .

6.4.4. AUXÍLIO-FUNERAL

Devido à família ou àquele que tenha custeado as despesas com o
funeral do servidor ativo ou inativo que veio a falecer. O valor do auxílio
equivale a um mês de remuneração ou provento  (será pago em razão do cargo
de maior remuneração, no caso de acúmulo legal de cargos) . O direito de
requerer prescreve em 05 (cinco) anos.

Em caso de falecimento fora do local de trabalho inclusive no exterior, o
translado correrá à custa da Instituição.

Deve ser requerido por familiar ou terceiro que tenha arcado com as
despesas do funeral com cópia do atestado de óbito, cópia dos comprovantes
das despesas, comprovante de parentesco, cópia de contracheque e número
de conta bancária para efetuar o reembolso
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Legislação: Art.226 a 228, Lei nº 8.112, de 11/12/90 ; Orientação
Normativa nº 101, pub. no DOU em 06/05/91 ; Ofício nº 111 /2002-
COGLE/SRH/MP, de 06/05/02 ; Ofício nº 26 /2003-COGLE/SRH/MP, de
11/02/03

6.4.5. AFASTAMENTO PARA SERVIR EM OUTRO ÓRGÃO -
CESSÃO DE SERVIDOR

É o afastamento de servidor para exercício de suas atividades em outro
órgão. O servidor poderá ser cedido aos órgãos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, incluindo empresas públicas e de sociedade mista para
exercer cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda para atender
situações em lei específicas.

O ônus da remuneração é do órgão cessionário – que solicitou o
servidor -, quando a cessão ocorrer para os Poderes dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e em caso o servidor cedido continue a receber pelo
órgão de origem, o cessionário é obrigado a fazer o reembolso. O vínculo do
servidor cedido será sempre com a Instituiçã o de origem, não caracterizando
como efetivação no órgão em que está em exercício.

Quando em estágio probatório, o servidor somente poderá ser cedido
para ocupar cargos em comissão de natureza especial, de provimento em
comissão do Grupo Direção e Assessor amento Superior (DAS) dos níveis 04 a
06 ou equivalentes.

A cessão de servidor para exercício na Presidência da República ou
órgãos integrantes será irrecusável e por prazo indeterminado. Para os demais
órgãos, a cessão será por prazo de 01 (um) ano, send o prorrogável se houver
interesse entre as partes.

Deve-se ser requisitado por órgão da esfera municipal, estadual, distrital
ou federal. A vigência o afastamento é considerada a partir da data da
publicação no Diário Oficial da União (DOU) .

Legislação: Art. 93, Lei nº 8.112, de 11/12/90 ; Lei nº 8.270, de 17/12/91
Lei nº 10.470, de 25/06/02; Lei nº 11.355, de 19/10/06; Decreto nº 4.050, de
12/12/01; Decreto nº 4.493, de 03/12/02 ; Decreto nº 5.231, de 06/10/04

6.4.6. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES

Autorização que pode ser concedida aos servidores efetivos (que não
estejam em estágio probatório)  e que não estejam com débito com o erário ou
respondendo a Processo Administrativo . Pode ser pelo prazo de até 03 (três)
anos consecutivos sem remuneração  e pode ser interrompida a qualquer
tempo, ou a interesse da Administração . É necessária a concordância da chefia
do local de lotação do servidor

Deve-se apresentar Requerimento para tratar de assuntos particulares
devidamente preenchido e com anuência e conc ordância da chefia imediata.

Legislação: Art. 91, Lei nº 8.112, de 11/12/90 ; Medida Provisória no
2.225-45, de 04/09/01; Nota Técnica nº 554 /COGES/MP, de 01/06/10 .
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6.4.7. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

Licença para desempenho de mandato em sindic ato representativo de
categoria, entidade de fiscalização da profissão, confederação, federação,
associação de classe de âmbito nacional, ou gerência e administração de
cooperativa constituída por servidores públicos.

A licença terá duração igual ao do per íodo do mandato, podendo em
caso de reeleição, ser prorrogada por mais uma única vez , considerada de
efetivo exercício embora não seja remunerada.

Requisito: Ter sido eleito para mandato classista . Deve-se encaminhar
processo à DIRM/PROGEP com o Requerimento Único devidamente
preenchido, acompanhado de documento comprobatório de ter sido eleito para
o mandato bem como seu período e data para início da licença e d eclaração de
concordância da chefia.

Legislação: Art. 81, 92, 94, 102, Lei nº 8.112, de 11/12/90 ; Decreto nº
2.066, de 12/11/96; Ofício- Circular nº 08/SRH-MP, de 16/03/01.

6.5. DIVISÃO DE PAGAMENTO – DIPG

6.5.1. RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR

Ressarcimento de caráter indenizatório relativo à assistência à saúde
suplementar do servidor ativo, inativo, dependentes e pensionistas. Conforme
art. 4º da Portaria Normativa SRH nº 5, de 11/10/10, poderão ser beneficiários
do plano de assistência à saúde:

I - Servidores:
Os inativos, os ocupantes de cargos efetivos, cargos comissionados ou

de natureza especial e de emprego público, da Administração Pública Federal
direta, suas autarquias e fundações.

II - Dependentes:
a) O cônjuge ou o(a) companheiro(a) na união estável;
b) A pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união
estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão
alimentícia;
c) Os filhos, enteados e menor sob guarda, solteiros, até 21 (vinte e um) anos
de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
d) Os filhos e enteados, ou sob guarda, entre  21 (vinte e um) e 24 (vinte e
quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes
de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação; e
e) Os pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC.

Os valores ressarcidos variam de acordo com a remuneração e a faixa
etária do titular e dos dependentes.

Deve-se encaminhar os seguintes documentos:
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 Formulário de Ressarcimento de Auxílio de Assistência à Saúde
devidamente preenchido (enviar todos os meses acompanhado de
comprovante de quitação);

 Comprovante de recolhimento da mensalidade (enviar todos os meses,
não é válido o comprovante de agendamento do pagamento, apenas o
comprovante de quitação);

 Cópia do contrato de plano de saúde (apenas na primeiro mês da
solicitação);

 Cópia das carteiras do plano de saúde do titular e dos dependentes
(apenas no primeiro mês da solicitação).

OBS.: Servidores que aderirem ao PAS -UFMS (ou outros planos
conveniados) as informações são repassadas diretamente para a Divisão
de Pagamento, não havendo necessidade de requerimento do auxílio saúde
suplementar.

Legislação: Ressarcimento de Plano de Saúde: Lei n° 8.112/90, art.
230(redação dada pela lei n° 1.302/2006), Portaria Conjunta SRH/SOF/MP Nº
1; Portaria Normativa SRH/MPOG No - 3, de 30/07/09; Decreto n° 4.978, de
03/02/2004, Portaria Normativa MP n°5 (DOU 13/10/2010) .

6.5.2. AUXÍLIO TRANSPORTE

Benefício concedido para custeio parcial com as despesas com
transporte coletivo ou equivalente para deslocamento ao local de trabalho em
caráter indenizatório. É calculado e percebido com referência a dois
deslocamentos diários.

 A despesa com transporte coletivo será custeada pelo próprio servidor
quando o gasto for até 6% (seis) por cento do vencimento básico, com
referência de 22 dias, e pela União no percentual adicional e não será devido
a servidor que possua meios próprios de transporte.

Deve-se encaminhar requerimento único à DIPG, com solicitação de
Auxílio Transporte e cópia do Comprovante de residência.

Legislação: Decreto nº 2.880, 15/12/98; Medida Provisória nº 2.165-36, de
26/08/01; Orientação Normativa nº 3 SRH/MPOG, de 23/06/06.

6.5.3. AUXILIO ALIMENTAÇÃO

É o benefício pago ao servidor para custeio com a alimentação, em
caráter indenizatório, na proporção de dias trabalhados. Para aqueles cu ja
jornada de trabalho seja menor que 30 (trinta) horas semanais, o benefício será
de 50% (cinquenta) por cento do valor mensal fixado. Não é incorporado ao
vencimento, remuneração, proventos ou pensão.
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Quando em acúmulo de cargos, o servidor receberá um único auxílio-
alimentação.

 No período de férias o auxílio será percebido por ser este período
considerado como de efetivo exercício.

Não há percebimento do auxílio quando ocorrer:
a) Afastamento ou licença com perda da remuneração;
b) Afastamento por motivo de reclusão;
c) Exoneração, aposentadoria, transferência ou redistribuição;
d) Falta não justificada;
e) Licença para tratar de interesses particulares

Legislação: Lei nº 8.460, de 17/09/92; Lei nº 9.527, de 10/12/97; Decreto nº
3.887, de 18/08/01; Ofício Circular nº 03, SRH/MP, 01/02/2002; Portaria MPOG
nº 42, de 09 /02/10.

6.5.4. ADICIONAL NOTURNO

Pago aos servidores quando exercerem suas atividades no período
compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas até as 05 (cinco) horas da
manhã do dia seguinte.

- A hora noturna corresponde ao período de 52 (cinquenta e dois)
minutos e 30 (trinta) segundos.

- O adicional corresponde ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o valor da hora diurna trabalhada.

- Quando a hora noturna trabalhada se der em  caráter extraordinário, os
25% (vinte e cinco por cento) incidentes deverão ser calculados com base no
valor da hora diurna acrescida em 50% (cinquenta por cento).

- O adicional noturno não se incorpora à remuneração ou aos proventos.

Não será devido na hipótese em que não registrar no Relatório Mensal
de Ocorrências – RMO tal informação, nem se o controle de frequência não for
entregue no prazo estabelecido pela DIPG.

Legislação: Art. 7º, IX, CF/88; Art. 75, Lei nº 8.112, de 11/12/90; Art. 3º,
Decreto nº 1.590, de 10/08/95; Resolução CD nº. 50, de 13/10/11 e nº. 32, de
18/09/12.

6.5.5. ADICIONAL DE FÉRIAS

É a vantagem pecuniária recebida em razão das férias do servidor.
Independe de solicitação por parte do servidor, é pago um adicional de 1/3 (um
terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Caso as férias sejam parceladas, o adicional será pago no usufruto do
primeiro período. A remuneração de cargo em comissão ou função gratificada é
considerada para fins de cálculo do adicional.
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Legislação: Art. 7º, XVII, CF/88; Art. 76, Lei nº 8.112, de 11/12/90.;
Orientação Normativa SRH/MP nº. 2, de 23/02/11; Resolução CD nº. 30, de
17/09/12.

6.5.6. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Pago ao servidor por realização em caráter excepcional de jornada de
trabalho extra, cuja remuneração é acrescida em 50% (cinquenta por cento) do
valor por hora adicional. O valor é calculado sobre a remuneração e não há
incidência do desconto de contribuição à previdência.

É limitada à carga de 44 (quarenta e quatro) horas mensai s e 90
(noventa) horas anuais, respeitando -se o limite máximo de 02 (duas) horas
diárias. Comprovação da necessidade atendimento de situações transitórias e
excepcionais.

É vedado ao servidor docente em regime de Dedicação Exclusiva ou a
servidores ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada.

Deve-se solicitar a permissão para a realização das horas extras e, após
sua realização, o período deverá ser registrado pela chefia imediata no
Registro Mensal de Ocorrências - RMO.

Legislação: Art. 73 e 74, Lei nº 8.112, de 11/12/90; Decreto nº. 948, de
05/10/93; Decreto no 3.406, de 06/04/00; Orientação Normativa nº 02, de
06/05/08; Resolução CD nº. 50, de 13/10/11 e nº. 32, de 18/09/12.

6.5.7. GRATIFICAÇÃO NATALINA

É a gratificação paga na proporção de 1/12 (u m doze avos) por mês de
exercício no respectivo ano ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias,
tendo como base de cálculo a remuneração percebida ao mês de dezembro do
respectivo ano. Portanto, para ter direito, o servidor precisa ter exercício
superior a 15 (quinze) dias no ano. É também devida a servidores inativos e
pensionistas.

O valor da gratificação é liberada em duas parcelas: uma no mês de
junho e a outra em novembro (sendo corrigida em dezembro, se necessário),
sendo que na segunda parcela há  a incidência dos encargos legais (seguridade
social e imposto de renda).

 Pode ser antecipada em até 50% (cinquenta por cento) por ocasião das
férias quando o usufruto ocorrer até o mês de junho e desde que comunicado o
interesse na antecipação na escala de férias.

Em caso de exoneração, a gratificação será recebida na proporção de
seu exercício no ano.

Legislação: Art. 63 a 66, Lei nº 8.112, de 11/12/90; Decreto -Lei nº
2.310, de 22/12/1986; Orientação Normativa DRH/SAF nº 10, de 19/12/90 DOU
20/12/90; Parecer DRH/SAF n.º 415, de 11/12/91; Instrução Normativa SRF nº
96, de 26/12/1997; Ofício-Circular nº 83/SRH/MP, de 18/12/02.
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6.6. DIVISÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – DIST

Adicionais: São os acréscimos pagos em virtude de trabalho prestado sob
determinadas condições especiais.

A concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação
ionizante e gratificação por trabalhos com raios -x ou substâncias radioativas ocorre
através da caracterização da insalubridade e da periculosidade nos locais de tra balho
respeitando as normas estabelecidas para os trabalhadores em geral, de acordo com
as instruções contidas na Orientação Normativa e na legislação vigente, conforme
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 132 DE 19 DE MARÇO DE 2013 transcrita abaixo:

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto
na Orientação Normativa n.º 6, de 18 de março de 2013, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretar ia de Recursos Humanos, RESOLVE:

Art. 1º - Uniformizar entendimentos no tocante à concessão dos adicionais e da
gratificação disciplinados pelos artigos 68 a 70 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, pelo artigo 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, pela Lei nº 1.234, de
14 de novembro de 1950, pelo Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, pelo
Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, e pelo Decreto nº 877, de 20 de julho de
1993.

Art. 2º - Os adicionais e a gratificação serão calc ulados sobre o vencimento do cargo
efetivo dos servidores com base nos seguintes percentuais:
I - cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e
máximo, respectivamente;
II - dez por cento, no caso do adicional de peric ulosidade;
III - cinco, dez ou vinte por cento, no caso do adicional de irradiação ionizante,
conforme o disposto no anexo único do Decreto nº 877, de 1993; e
IV - dez por cento no caso da gratificação por trabalhos com raios -x ou substâncias
radioativas.

Art. 3º - O adicional de irradiação ionizante somente poderá ser concedido aos
Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE, que exerçam atividades em área
controlada ou em área supervisionada.

Art. 4º - A gratificação por trabalhos com raios -x ou substâncias radioativas somente
poderá ser concedida aos servidores que, cumulativamente:
I - operem direta, obrigatória e habitualmente com raios -x ou substâncias radioativas,
junto às fontes de irradiação por um período mínimo de 12 (doze) horas semanais,
como parte integrante das atribuições do cargo ou função exercido;
II - sejam portadores de conhecimentos especializados de radiologia diagnóstica ou
terapêutica comprovada através de diplomas ou certificados expedidos por
estabelecimentos oficiais ou reconhecidos pelo órgãos de ensino competentes;
III - tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão onde tenham exercício
para operar direta e habitualmente com raios -x ou substâncias radioativas; e
IV - exerçam suas atividades em área controlada.
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Art. 5º - Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, consideram -se:
I - exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se submete a
circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu
cargo, por tempo inferior à metade da jornada de trabalho mensal;
II - exposição habitual: aquela em que o servidor submete -se a circunstâncias ou
condições insalubres ou perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo igual
ou superior à metade da jornada de trabalho mensal; e
III - exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e
prescrita como principal atividade do servidor;

Art. 6º - A caracterização e a justificativa para concessão de adicionais de
insalubridade e periculosidade aos servidores da instituição, quando houver exposição
permanente ou habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos, dar -se-ão por meio
de laudo técnico elaborado com base nos limites de tolerância mensurados nos termos
das Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16, aprovadas pela Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978.
§ 1º A instituição poderá contratar serviços de terceiros para a dosagem e medição de
agentes físicos e químicos ou para a identificação de ag entes biológicos, com a
finalidade de auxiliar o profissional competente na expedição de laudo técnico, desde
que o levantamento dos dados seja supervisionado por servidor da área de saúde e
segurança do trabalho.
§ 2º O laudo técnico deverá:
II - referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação individual de trabalho do
servidor;
III - preencher os requisitos do Anexo da Orientação Normativa n.º 6 de 18 de março
de 2013; e
IV - identificar:
a) o local de exercício ou o tipo de trabalho reali zado;
b) o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;
c) o grau de agressividade ao homem, especificando:
1. limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo; e
2. verificação do tempo de exposição do servidor aos a gentes agressivos;
d) classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos
percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e
e) as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger
contra seus efeitos.
§ 3º O laudo técnico não terá prazo de validade, devendo ser refeito sempre que
houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação vigente.
§ 4º Compete ao profissional responsável pela emissão do laudo técnico car acterizar e
justificar a condição ensejadora dos adicionais de insalubridade e de periculosidade.

Art. 7º - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as
atividades:
I - em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres  ou perigosas seja
eventual ou esporádica;
II - consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade
e habitualidade do contato;
III - que são realizadas em local inadequado, em virtude de questões gerenciais ou por
problemas organizacionais de outra ordem;
IV - em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com atribuição de comando
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administrativo, exceto quando respaldado por laudo técnico individual que comprove a
exposição em caráter habitual ou permanente.
V - o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros microorganismos presentes em
documentos, livros, processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de
condicionamento de ar ou em instalações sanitárias;
VI - as atividades em que o servidor somente  mantenha contato com pacientes em
área de convivência e circulação, ainda que o servidor permaneça nesses locais; e
VII - as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como
veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam pr ontuários, receitas, vidros
de remédio, recipientes fechados para exame de laboratório e documentos em geral.

Art. 8º - Em se tratando de concessão de adicional de insalubridade em decorrência
de exposição permanente ou habitual a agentes biológicos, serã o observadas as
atividades e as condições estabelecidas no Anexo da Orientação Normativa n.º 6 de
18 de março de 2013.

Art. 9º - Com a eliminação e/ou neutralização dos riscos ambientais encontrados no
ambiente de trabalho, o pagamento dos adicionais e da  gratificação é suspenso. Cabe
à PROGEP realizar a atualização permanente dos servidores que fazem jus aos
adicionais no respectivo módulo do SIAPENet, conforme movimentação de pessoal,
sendo também, de sua responsabilidade, proceder a suspensão do pagamen to,
mediante comunicação oficial ao servidor interessado.

Art. 10 - O pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, tais como professor substituto, professor
visitante e professor e pesqu isador visitante estrangeiro fazem jus ao adicional de
insalubridade, desde que cumpra os requisitos legais para a concessão desse
adicional. (Art. 11 da Lei n.º 8.745/93 e Ofício COGLE/SRH/MP n.º 51/2002).

Art. 11 – Para fins de pagamento do adicional, s erá observada a data da portaria de
localização, concessão, redução ou cancelamento, para ambientes já periciados e
declarados insalubres e/ou perigosos em Laudo Geral Ambiental e Laudo Técnico
Individual, que deverão ser publicados em boletim de pessoal o u de serviço.

Art. 12 – O Laudo de Avaliação Ambiental deverá ser lançado no módulo de adicionais
do SIAPE e depois arquivado na própria instituição para consultas que se fizerem
necessárias pelos órgãos competentes. (Despacho SRH/MPOG, referente ao
processo n.º 4500.002272/2006-68, de 2010).

Art. 13 – Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou
locais considerados insalubres (Art. 69 da Lei n.º 8.112/1990).

Art. 14 - A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto dura r a gestação e
a lactação, das operações e locais considerados insalubres, exercendo suas
atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. (Art. 69, § único
da Lei n.º 8.112/1990).

Art. 15 - É responsabilidade do chefe dos setores infor mar à SEEM quando houver
alteração dos riscos e ou mudança do posto de trabalho dos servidores sob sua
gestão, que providenciará a adequação do valor do adicional, mediante elaboração de
novo laudo.
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Art. 16 – O adicional não será pago aos servidores que:
I. No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à

saúde apenas em caráter esporádico ou ocasional; ou,
II. Estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu

origem ao pagamento do adicional. (Art. 3º do Decreto n.º 97.458/1989).

Art. 17 – Consideram-se como efetivo exercício, para pagamento dos adicionais e
gratificação de que trata a norma, os afastamentos em virtude de:

I. Férias;
II. Casamento;

III. Luto;
IV. Licenças para tratamento da própria saúde, à gestante ou em decorr ência de

acidente em serviço;
V. Prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30 (trinta) dias em localidade

fora do País. (Art. 7º do Decreto n.º 97.458/1989).

Art. 18 – O servidor, durante os períodos em que permanecer em gozo do afastamento
para a realização de curso de Pós-Graduação, não fará jus ao adicional de
insalubridade, periculosidade, radiação ionizante, gratificação de raio -X ou substâncias
radioativas. (Parecer PJ/SLP n.º 251/2005).

Art. 19 – Não cabe pagamento do adicional de insalubrida de quando o servidor estiver
afastado para realizar doutorado no exterior, embora eventualmente em trabalhos de
laboratórios opere com substâncias tóxicas na condição de aluno. (Ofício
COGLE/SRH/MP n.º 368/2001).

Art. 20 – Os adicionais e gratificação que  tratam a norma não se incorpora aos
proventos da aposentadoria. (ON/SRH/MPOG n.º 111/1991).

Art. 21 - No caso do servidor exercer suas funções em local reconhecidamente
insalubre, o adicional será pago a partir da data do Laudo Geral, cabendo o
pagamento retroativo. Se não houver Laudo, será pago a partir da solicitação.
(Parecer PJ/SLP n.º 083/2005).

Art. 22 - Poderá haver pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde que
haja Atestado de Efetivo Exercício profissional, emitido pela chefia i mediata do
servidor, confirmando que o mesmo exercia as atividades consideradas insalubres,
anteriormente à emissão do laudo técnico pela SEEM. (Parecer PJ/SLP n.º 134/2006).

Art. 23 – Não existe amparo legal para pagamento de adicional de insalubridade,
periculosidade, irradiação ionizante, gratificação por raio -X ou substâncias radioativas
a servidores aposentados investidos em cargos comissionados, tendo em vista que o
cálculo é feito sobre o vencimento do cargo efetivo. (Ofício COGLE/SRH/MP n.º
81/2003).

Art. 24 – A alteração do setor do servidor não resultará necessariamente no
afastamento do adicional caso persista, no ambiente de trabalho, o risco à saúde,
cabendo a SEEM apreciar a questão. (Parecer PJ/SLP n.º 322/2005).

Art. 25 - Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os peritos e dirigentes
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que concederem ou autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com a
legislação vigente. (Art. 17 da ON SRH/MPOG n.º 6/2013).

Art. 26 - Os dirigentes da Universidade Federal do Mato Grosso  do Sul promoverão as
medidas necessárias à redução ou eliminação dos riscos, bem como a proteção contra
os respectivos efeitos.

Art. 27 – Os casos omissos relacionados à matéria tratada nesta Instrução e na
Orientação Normativa, serão avaliados pela PROG EP e pelo Departamento de Saúde,
Previdência e Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 28 – Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Proteção individual e coletiva: dispositivos de uso individualizado ou coletivo
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.

A aquisição de equipamentos de proteção individual e/ou coletiva
respeitará as normas estabelecidas na legislação vigente e de acordo com a
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 131 DE 19 DE MARÇO DE 2013, transcrita
abaixo.

Expede Normas Complementares para AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) e EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO COLETIVA (EPC), de acordo com a PORTARIA NORMATIVA N.º 3, DE
7 DE MAIO DE 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria
de Recursos Humanos.

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art.
6º, inciso IV da Portaria Normativa n.º 3, de 7 de maio de 2010, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Recursos Humanos, RESOLVE:

Art. 1º - Uniformizar entendimentos no tocante à aquisição e distribuição de
equipamentos de proteção individual e coletiva, estabelecidos pela Lei n.º 6.514, de 22
de dezembro de 1977, pela NR – 6 da Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, em
atenção a Portaria Normativa n.º 3,  de 7 de maio de 2010.

Art. 2º - A aquisição e distribuição dos equipamentos de proteção individual – EPI e
equipamentos de proteção coletiva – EPC, respeitará as normas estabelecidas para os
trabalhadores em geral, de acordo com as instruções contidas ne sta instrução.

Art. 3º - A instituição é obrigada a fornecer aos servidores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas
seguintes circunstâncias:

I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa  proteção contra
os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho;

II. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e
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III. Para atender a situações de emergência.

Parágrafo único: Atendidas as peculiaridades de cad a atividade profissional, e
observado o disposto no art. 1º, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI
adequados, de acordo com o disposto no Anexo I da Norma Regulamentadora NR -6,
da Portaria n.º 3.214 de 8 de junho de 1978.

Art. 4º - Compete a Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
SEEM, quanto ao EPI e EPC:

I. Recomendar aos dirigentes das unidades (Campus, Centros, Faculdades,
Coordenadorias, Divisões, Seções, etc.) o EPI adequado ao risco existente em
determinada atividade;

II. Recomendar aos dirigentes das unidades (Campus, Centros, Faculdades,
Coordenadorias, Divisões, Seções, etc.) o EPC adequado, aos riscos
existentes nos ambientes;

III. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação
do EPI.

Parágrafo único: As orientações sobre especificação e tipo de EPI/EPC, uso, guarda e
conservação, serão solicitadas à SEEM, através de documento de Comunicação
Interna - CI. Além das orientações da SEEM, no uso e conservação dos EPC, deverão
ser seguidas as orientações do fabricante.

Art. 5º - Compete ao dirigente de cada unidade da UFMS, quanto ao EPI e EPC:
I. Viabilizarem os meios e recursos necessários para adquirir os equipamentos,

com recursos próprios e ou oriundos do Ministério do Planejamento, por meio do
plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;

II. Levantar o quantitativo de equipamentos individuais e coletivos, de acordo com o
número de servidores lotados sob sua responsabilidade;

III. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
IV. Exigir seu uso;
V. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente

em matéria de segurança e saúde no trabalho;
VI. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

VII. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

Parágrafo único: No processo de aquisição de equipamentos de proteção individual,
deverá ser incluído um item de solicitação de amostras, aos fornecedores licitados,
dos equipamentos que serão adquiridos, para aceitação pela SEEM, através de
parecer técnico de “aceite” ou “reprovação”, de cada item, com o objetivo de se
adquirir equipamentos adequados e com qualidade.

Art. 6º - Compete ao servidor quanto ao EPI e EPC:
I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

III. Comunicar a chefia do setor qualquer alteração que torne impróprio para uso;
IV. Cumprir as determinações da chefia sobre o uso adequado.

Art. 7º - A aquisição de recursos e o processo de recarga de extintores de incêndio
serão de competência da SEEM. O levantamento das condições destes equipamentos
de proteção contra incêndio, será uma vez ao ano. As recargas serão realizadas
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atendendo as normas vigentes sobre o assunto.

Art. 8º - A aquisição de novos extintores de incêndio, mangueiras de  hidrantes e outros
equipamentos julgados necessários para proteção contra incêndio, serão de
competência dos dirigentes das unidades (Campus, Centros, Faculdades,
Coordenadorias, Divisões, Seções, etc.), com as recomendações e orientações da
SEEM.

Art. 9º - Todas as dúvidas referentes aos Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva e solicitação de Avaliação Técnica, deverão ser feitas através de
Comunicação Interna - CI e pelo Ramal 7084.

Art. 10 - Na ausência de regulamentação legal destinada aos se rvidores públicos,
devem-se buscar referências em normas nacionais, internacionais e informações
cientificas atualizada.

Art. 11 - A observância dessa instrução de serviço não desobriga a instituição do
cumprimento de outras disposições ou regulamentos sa nitários.

Art. 12 - A norma operacional é de observância obrigatória pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal.

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró -Reitor de Gestão de Pessoal e
do Trabalho.

Art. 14 – Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

OBS.: SEEM passou a ser DIST – Divisão de Segurança do Trabalho.

6.7. DIVISÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO SERVIDOR – DIAS

Licenças: São ausências autorizadas por período determinado para tratar de
assuntos de interesse pessoal.

6.7.1. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA
FAMÍLIA

Concedida para acompanhamento em tratamento de saúde de pais,
filhos, enteados, cônjuge ou dependentes mediante perícia médica oficial.

A licença é devida àquele que possui  familiar (nos graus de parentesco
acima especificados) enfermo com necessidade de acompanhamento , que seja
indispensável o acompanhamento e não haja compatibilidade com o horário de
trabalho.

A concessão da licença exige a justificativa do acompanhamento.
Quando houver a possibilidade de compensação de horário mediante
declaração da chefia imediata, o servidor terá assegurado o direito de se
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ausentar do serviço no período requerido para acompanhamento, desde que
posteriormente reponha as horas não trabalhadas.

A licença pode ser por:
a) Até 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, mantid a a remuneração;
b) Excedendo 60 (sessenta) dias, poderá ser prorrogada até o prazo
máximo de 90 (noventa) dias consecutivos ou não, sem remuneração.

OBS: Para fins de aposentadoria, só será contabilizado o período de licença
remunerada. Se em estágio probatório, este será suspenso no período da
referida licença e retornará quando do término.

Proibido ao servidor no período de licença exercer outra atividade
remunerada.

Nas situações emergenciais, o servidor deverá apresentar atestado
médico de acompanhamento no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do
afastamento.

Se o pedido de licença for prévio ao afastamento, deverão ser
apresentados documentos e exames médicos que justifiquem a necessidade
de acompanhamento do familiar, para que ocorra a avaliação de perícia ou
junta médica para concessão da licença.

Poderá ser dispensada de perícia:

a) se a licença não ultrapassar 03 (três) dias corridos;
b) se o total de dias for inferior a 15 (quinze) dias.

Deve-se encaminhar via processo o requerimento devidamente
preenchido à CABES;Anexar laudos e exames médicos do familiar enfermo;
Anexar justificativa da necessidade de acompanhamento.

Legislação: Art. 81, I, §1º e 2º, 82, 83 e 103, II  Lei nº 8.112, de 11/12/90
alt. pela Lei nº 9.527, de 10/12/97; Lei nº 11.907, de 02/02/07; Art. 6º, §1º, Lei
nº 9527, de 10/12/97; Lei nº 12.269, de 21/06/10; Orientação Normativa
MPOG/SRH nº 03, de 23/02/10

6.7.2. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Licença remunerada concedida para tratamento de saúde do servidor.
Concedida com base em perícia oficial (concedida a pedido ou de

ofício).
A perícia médica é dispensada nos seguintes casos:
a) Afastamento por menos que 05 (cinco) dias corridos, desde que

apresente atestado ao órgão competente no prazo de 05 (cinco) dias contados
do afastamento e;

b) Seja inferior a 15 (quinze) dias quando somada a licenças para
tratamento de saúde (da mesma espécie) gozadas no período anterior de 12
(doze) meses.
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Caso a licença exceda a 120 (cento e vinte) dias no período de 12
(doze) meses, será concedida mediante avaliação de junta médica oficial.

Serão consideradas de efetivo exercício as licenças para tratamento de
saúde que forem menores ou iguais a 24 (vinte e quatro) meses cumulativos no
decorrer do tempo de serviço em cargo de provimento efetivo. O tempo que
exceder esse período será considerado como prorrogação e será computado
apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade.

 Se o servidor for acometido por molé stia e estiver em gozo de férias
iniciadas antes do diagnóstico, a licença será concedida após seu término.

Deve-se encaminhar Requerimento devidamente preenchido à
DIAS/CAS/Progep. Anexar laudos, exames ou atestados que confirmem a
necessidade da licença para tratamento e recuperação da saúde.

Legislação: Lei nº 8.112, de 11/12/90; Lei nº 8.213, 24/07/91 RGPS; Lei
nº 8.647, de 13/04/93 RGPS; Lei nº 8.745, de 09/12/93 RGPS; Lei nº 11.907,
de 02/02/09; Decreto nº 7.003, de 09/11/09; Orientações Normativas da SAF nº
42/91, nº 98/91 e nº 99/91; Orientação Normativa SRH/MPOG Nº 3, de
23/02/10; Portaria SRH/MPOG nº 797, de 22/03/ 2010 - Manual de Perícia
Oficial em Saúde do Servidor Público Federal 2010.

6.7.3. LICENÇA À ADOTANTE

Licença concedida pelo prazo de até 90 (noventa) dias para adaptação e
convivência do adotado em seu novo lar.  É considerada de efetivo exercício  e
será concedida a(o) servidor(a) que adotar ou obter guarda judicial criança até
doze anos (conforme Lei nº 8.069, de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Será concedida:

- Por 90 (noventa) dias com remuneração, para criança com até 01 (um)
ano de idade e;

- Por 30 (trinta) dias com remuneração, para crianças acima de 01 ano
de idade.

A licença poderá ser prorrogada a pedido:

- Por até 45 (quarenta e cinco) dias em caso de criança até 01 (um) ano
de idade;

- Por até 15 (quinze) dias para crianças maiores de 01 (ano) de idade.

Deve-se apresentar Requerimento solicitando Licença Adotante,
acompanhado de Termo de adoção ou Termo de Guarda e Responsabilidade.

Legislação: Art. 210, Lei nº 8.112, de 11/12/90; Decreto nº 6.690, de
11/12/08.
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6.7.4. LICENÇA MATERNIDADE

Concedida à servidora gestante licença pelo período de 120 (cento e
vinte) dias prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias consecu tivos (com
requerimento) em decorrência do nascimento de filho. Período de afastamento
considerado como de efetivo exercício .

-A licença poderá ter início a partir do primeiro dia do 9º (nono) mês de
gestação, exceto quando antecipado por recomendação médica, ou  a partir do
parto.

- No caso de aborto atestado por médico, a gestante terá direito a 30
(trinta) dias de repouso remunerado.

- Em caso de natimorto, após 30 (trinta) dias a servidora será submetida
a exame médico, reassumindo o exercício se consi derada apta.

- Terá direito a 01 (uma) hora diária – podendo ser parcelada em dois
períodos de ½ (meia) hora de descanso durante a jornada de trabalho - para
amamentar filho de até 06 (seis) meses de idade.

- No período de gozo da licença a servidora não p oderá exercer
atividade remunerada.

- A criança não poderá ser mantida em creche ou similar no período da
licença.

 A prorrogação da licença por mais 60 (sessenta) dias é garantida desde
que requerida até o final do primeiro mês após o parto.

Deve-se encaminhar o requerimento de Licença Maternidade e/ou
prorrogação devidamente preenchido à DIAS/CAS/Progep. Anexar cópia da
certidão de nascimento da criança .

Legislação: Art. 7º, XVIII, CF/88; Art. 207, Lei nº 8.112, de 11/12/90;
Decreto nº 6.690, de 11/12/08; Nota Técnica nº 17 /DENOP/SRH/MP, de
28/07/09

6.7.5. LICENÇA PATERNIDADE

Concedida ao servidor pelo nascimento ou adoção de filhos, p or período
de 05 (cinco) dias consecutivos  a contar da data do nascimento. É  considerado
de efetivo exercício.

Deve-se encaminhar Requerimento de Licença Paternidade  com cópia
da Certidão de nascimento ou Termo de adoção .

Legislação: Art. 7º, XIX, CF/88; Art. 208, Lei nº 8.112, de 11/12/90

6.7.6. LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO
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Concedida para recuperação do servidor que sofrer d ano físico ou
mental relacionado ao exercício do trabalho. É devido ao servidor que sofrer
danos ou agressões em decorrência das atribuições do cargo ou no percurso
para o trabalho.

O servidor deverá receber tratamento médico na rede pública. Em caso
de não haver meios para o tratamento indicado em órgão de saúde pública, o
servidor poderá se tratar em instituição privada à custa de recursos públicos.

É considerada de efetivo exercício, com a remuneração integral no
período de afastamento.

Será aposentado por invalidez no caso de retornar ao trabalho e for
apurado que não está em condições de assumir o cargo ou de ser readaptado.

A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis
quando o caso o exigir.

Segundo o art. 133 do Decreto nº 2 .172, de 05/03/97 equiparam-se a
acidente do trabalho:

I - O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou
companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, incl usive de terceiro, por motivo de disputa
relacionada com o trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, ou de
companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros ca sos fortuitos decorrentes de
força maior;

II - O acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da
empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa pa ra lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pela
instituição, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive ve ículo de
propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do
segurado, desde que não haja alteração ou interrupção por motivo alheio  ao
trabalho.

Deve-se encaminhar requerimento único devidamente preenchido
anexado com documentos comprobatórios do acidente, atestado de
atendimento médico e exames.

Legislação: Art. 211 a 214, Lei nº 8.112, de 11/12/90; Decreto nº 2.172,
de 05/03/97 RGPS; Orientação Normativa nº 2, 06/06/05 RGPS
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6.8. DIVISÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – DIPA

Aposentadoria: É a passagem do servidor ativo para a inatividade com
recebimento de proventos considerando o tempo de contribuição, idade ou
invalidez para a concessão.

 Aposentadoria especial orientação normativa 06/2010 ( Dipa)
 Aposentadoria especial e conversão de tempo de serviço
 Aposentadoria compulsória
 Aposentadoria por invalidez
 Aposentadoria voluntária

Mais informações no site da Progep (Manuais e Formulários):

http://www.grh.ufms.br/index.php?section=formularios

6. LICENÇA PARA PÓS-GRADUAÇÃO

Deve ser solicitada junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação –
PROPP.

 Art 96 da lei 8.112/90;
 Resolução nº 148, Copp, de 13 de novembro de 2012, disponível no

Boletim de Serviços da UFMS nº 5421, de 22 de Nov. 2012, pag 22.

7. PROGRAMA E PLANOS DE SAÚDE PARA O SERVIDOR

A adesão a qualquer plano de saúde é feita diretamente entre o servidor
e a administradora do plano, ou seja, não ocorre por intermédio da Progep. A
UFMS oferece aos servidores as seguintes opções:

Programa de Assistência à Saúde (PAS -UFMS)
http://www.pas.ufms.br/
(67) 3345-7122

Unimed - Convênio Assufms
http://www.assufms.org.br/
(67) 3387-1267
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Plano Brasil de Saúde para os Servidores em Educação (Unimed -
Aliança Administradora)
www.aliancaadm.com.br/mec/ufms
celina.martins@aliancaadm.com.br
(61) 8455-4307/8267-2272 - Contato: Celina Martins.

Ressarcimento de Plano de Saúde: Lei n° 8.112/90, art. 230 (redação
dada pela lei n° 1.302/2006), Decreto n° 4.978, de 03/02/2004, Portaria
Normativa MP n°5 (DOU 13/10/2010) e Resolução Normativa (RN) n°
167/2007- ANS Assistência à saúde suplementar através de auxílio de caráter
indenizatório, por meio de ressarcimento de plano de saúde.

Para os servidores, Docentes e Técnico -Administrativos, que possuam
contrato particular com Plano de Saúde, possam continuar recebendo o
Ressarcimento de Assistência a Saúde, é necessário apresentar ou
encaminhar, mensalmente,  até o 5º (quinto) dia útil de cada mês , à Divisão
de Pagamento (DIPG/CAP/Progep) , o Requerimento de ressarcimento do
auxilio de caráter indenizatório, juntamente com o comprovante de pagamento
da mensalidade do Plano de Saúde a que estão vinculados.

Aqueles servidores vinculados ao Programa de Saúde da UFMS, e
aqueles que possuam contrato com Plano de Saúde por meio da ADUFMS,
ASSUFMS ou SICREDI, estão dispensados do referido requerimento.

Link para obter o Formulário - RESSARCIMENTO DO AUXILIO DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE:

http://www.grh.ufms.br/index.php?section =formularios&itemId=100&titulo=:%20
Ressarcimento%20do%20Aux%EDlio%20de%20Assist%EAncia%20a%20Sa%
FAde%28DIPG%29&set=1
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8. TELEFONES DA PROGEP E SUAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

DIVISÃO ASSUNTOS RELACIONADOS RAMAL

Gabinete Progep 3345-7061

DIRM – Divisão de
Registro e

Movimentação

Pasta funcional, número de Siapenet, carteira
funcional, exoneração, PCI

3345-7069

DIPG – Divisão de
Pagamento

Férias, folha de pagamento, controle de
freqüência

3345-7070

DIAS – Divisão de
Atenção Integral ao

Servidor

Insalubridade, licenças saúde, licenças
falecimentos, assistência social, psicologia,
medicina do trabalho

3345-7077

DIDA – Divisão de
Desenvolvimento e

Avaliação

Progressão por Capacitação, Progressão por
Mérito, Incentivo a Qualificação, horário especial
servidor estudante, estágio probatório

3345-7071 /
7072

DIRS – Divisão de
Recrutamento e

Seleção

Recrutamento, remoção, redistribuição, lotação
provisória

3345-7073

DIEC – Divisão de
Educação

Continuada

Cursos de capacitação de servidores 3345-7017

DIPA – Divisão de
Aposentadoria e

Pensão

Aposentadoria e Pensão 3345-7081
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9. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS ÚTEIS

 Assufms - Associação dos Servidores da UFMS www.assufms.org.br

 Catálogo de Sistemas/UFMS: https://sistemas.ufms.br/index.php
o Webmail da UFMS
o Sistema de Controle do Boletim de Serviços
o Passaporte UFMS – Portal
o Registro Mensal de Ocorrências (GRH) – RMO
o Passaporte UFMS – Portal (Crie seu passaporte).
o Registro de Documentos
o Consulta Lista Telefônica/Ramais
o Calendário Acadêmico

 CIS – Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação.  (Sem página virtual) –
Contato: Dida/CDR/Progep: 3345 -7071.

 Manual de Documentos Oficiais UFMS:  regulariza os padrões de
documentos emitidos pela universidade :
http://www.ufms.br/padroniza/documentos/ManualdeOrganizacao -
versao-impressao-frente-verso.pdf

 Progep – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho:
http://www.progep.ufms.br/

 Requerimento Único:  padrão de requerimento para várias solicitações
junto à Progep:
http://www.progep.ufms.br/index.php?section=downloads&itemId=32

 Siapenet – Portal do Ministério do Planejamento que
disponibiliza informações pessoais, funcionais e financeiras ao servidor
público federal. É necessário cadastrar uma senha de acesso na Divisão
de Registro e Movimentação/CAP/CGGP – Ramal 3345-7069.
http://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp

 Sista – Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de
Ensino do Estado de MS. Telefone: 3387-4163.
http://sistams.blogspot.com.br/
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10. LEGISLAÇÃO

LEI Nº 8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União.
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

DECRETO Nº 1.590, DE 10 DE AGOSTO DE 1995 . Dispõe sobre a jornada de
trabalho dos servidores da Administração Pública Federal diret a, das
autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1590.htm

DECRETO Nº 1.117, DE 22/06/94 – Estabelece o código de ética do servidor
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
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