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LICENÇA GESTANTE 

O que é? 

É a licença concedida à servidora em virtude de nascimento de filho, sem prejuízo da 

remuneração. 

Informações gerais: 

1. A licença à gestante será concedida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos e poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, 

salvo antecipação por prescrição médica.  

2. Conforme prevê o § 1º do artigo 2º e artigo 3º do Decreto nº 6690/2008, à 

servidora em licença gestante será concedida prorrogação de 60 (sessenta) dias 

da referida licença desde que a servidora requeira o benefício até o final do 

primeiro mês após o parto, não exerça qualquer atividade remunerada durante 

o período da prorrogação da licença e a criança não esteja matriculada em 

creche ou organização similar no citado período. 

 

3.  No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 

 

4.   No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será 

submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. 

 

5.   No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 

(trinta) dias de repouso remunerado. 

 

6.   A licença à gestante é considerada como de efetivo exercício, contando-se 

para todos os fins. 

Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer o benefício no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 
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1. Atestado médico, caso solicite antes do parto; 

2. Cópia da certidão de nascimento; 

3. Atestado de óbito, no caso de natimorto. 

 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de Licença Gestante no Protocolo. 

2 Protocolo Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise. 

3 DICAD Instrução do processo 

4 DILEN Fundamentação da concessão 

5         DRH  Análise da concessão 

6 Divisão de 
Cadastro 

 Registro da licença no SIAPE. 

7 Divisão de 
Cadastro 

Arquivamento na pasta funcional do servidor. 

 

 

 


