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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 64, itens 5 e 20 do Decreto Estadual nº 10.404 de 13 de 
dezembro de 1977, e 

Considerando a necessidade de disciplinar a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade e de Licença para Tratar de Interesses Particulares; 

 

RESOLVE expedir a presente Instrução Normativa: 

 

I - A Licença Prêmio por Assiduidade de que trata o art. 77, item IX, e arts. 98, 99 
e 100, da Lei nº 5.810 de 24.01.94, deverá ser requerida pelo servidor interessado, 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data indicada para seu início; 

II - A Licença para Tratar de Interesses Particulares, que trata o art. 77, item VI, 
e art. 93 e parágrafos da lei nº 5.810/94, deverá ser requerida pelo servidor 
interessado com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data 
indicada para seu início; 

III - O requerimento das licenças a que se refere esta Instrução, deverá ser feito 
em formulário próprio, devendo constar manifestação do Chefe Imediato, devidamente 
identificado, esclarecendo se está de acordo com a Licença e se a saída do servidor 
não irá prejudicar o andamento dos trabalhos de sua unidade administrativa; em 
seguida deve constar o visto do Diretor de Área ou Delegado Regional. 

IV - Os prazos referidos nesta Instrução serão contados a partir da data em que 
o requerimento foi protocolado no Setor competente e o não cumprimento a estes 
prazos, implicará o indeferimento das Licenças. 

V - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Secretario de Estado da Fazenda, em 17 de julho de 1996. 

JORGE ALEX NUNES ATHIAS 

Secretário de Estado da Fazenda 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2017_00019.pdf

