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Orientação Normativa nº 03/2019 – SE 
 

Dispõe sobre a concessão de licença sem 
vencimentos para os servidores lotadados na 
Secretaria de Educação. 

 
A Secretária de Educação, no uso e gozo de suas atribuições, vem dispor sobre os 

critérios internos para concessão de licença sem vencimentos para os servidores 

lotados na Secretaria de Educação. 

 
Conforme disposto no artigo 124 da Lei nº 1.492, de 02 de outubro de 1959 (Estatuto 

do Funcionário Público), as licenças sem vencimentos deverão ser concedidas de 

acordo com a conveniência do serviço público: 

 
“Art. 124 – Depois de dois anos de efetivo exercício, o funcionário 
poderá obter licença sem vencimento ou remuneração, para tratar de 
interesses particulares. 
Parágrafo único – Será negada a licença quando inconveniente ao 
interesse do serviço.” 

 
Por conveniência do serviço entenda-se o poder discricionário da chefia, com foco 

no atendimento da necessidade do serviço público e, para que a discricionariedade 

não se atenha a critérios totalmente subjetivos, a Secretaria de Educação  

estabelece os seguintes critérios: 

 
I) Anualmente, a Secretaria de Educação receberá, os pedidos de licença sem 

vencimentos para o ano letivo subsequente, que serão avaliados conforme 

condições de organização do quadro efetivo, independente do motivo da 

solicitação, desde que protocolados por processo administrativo na Gerência de 

Atendimento ao Servidor durante o mês de outubro de cada ano. 

 
a) A Secretaria de Educação reserva-se no direito de deferir o pedido 

somente se houver condições suficientes de organização da demanda. 

b) Em caso de deferimento, antes do início da licença sem vencimentos, o(a) 

servidor(a) deverá gozar de todos os dias de férias e todos os dias 

provenientes de licença prêmio, em consonância com a legislação vigente, 

vez que tais afastamentos deverão se dar de acordo com a conveniência 

do serviço público. 

c) Os pedidos feitos para o ano subsequente devem, obrigatoriamente, 

cumprir os requisitos administrativos previstos pelo DRH, quais sejam: ter 

sido aprovado em estágio probatório e estar em efetivo exercício a pelo 

menos dois anos. 
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II) No decorrer do ano, caso o servidor tenha a necessidade de solicitar licença, 

esta somente será concedida se enquadrar-se em pelo menos uma das 

seguintes situações: 

 
a) Cursar mestrado ou doutorado, desde que com documento 

comprobatório, juntado ao requerimento inicial. 

b) Servidor com dois cargos de professor a Rede Municipal de Ensino 

Andreense, que assumirá Função Gratificada, desde que confirmado pela 

chefia. 

c) Mudança de cidade com mais de 100 km de distância em relação ao 

município de Santo André, para acompanhamento de familiar, desde que 

com comprovação juntada ao requerimento inicial. 

d) Realização de estágio regular obrigatório, desde que com comprovação, 

juntada ao requerimento inicial. 

 
A presente Orientação Normativa não se aplica aos servidores lotados na Secretaria 

de Educação, mas supervisionados por outras áreas. 

 
Santo André, 21 de maio de 2019. 
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