
Prazos para entrega de documentos ao NAA 



*Licenças para acompanhamento de pessoa da 

família (servidores estatutários); 

*Auxílio doença; 

*Doação de sangue; 

*Licença gestante. 

 

*PRAZO: 72 horas. 

 

*Requerer junto ao NAA, obedecendo os prazos e 

critérios estabelecidos pelo SEMPEM. 



*A servidora pode solicitar a prorrogação da 

licença maternidade até o final do primeiro 

mês após o parto, conforme determina o artigo 

1º da lei municipal 7000/2011 c/c §1º do artigo 

1º da lei federal 11.770/2008. 

 



*Cancelamento ou inclusão – encaminhar 

solicitação mediante documento padrão. 

 

 

*PRAZO: 1º dia útil de cada mês. 



*Inclusão ou cancelamento, requerer mediante 

formulário específico. 

 

 

*PRAZO: até o dia 10 (dez) de cada mês. 

 



*Solicitar mediante documento padrão. 

 

 

*PRAZO: 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 



*Iniciará sempre no 1º dia do mês. 

 

 

*PRAZO: 1º dia do mês anterior à 

reversibilidade. 

 



*Iniciará sempre no 1º dia do mês. 

 

 

*PRAZO: 1º dia do mês anterior ao 

afastamento. 

 



*Iniciará sempre no 1º dia do mês. 

 

 

*PRAZO: 1º dia do mês anterior à 

reassunção. 

 



*Cópia de holerites; 

* Informes de rendimentos; 

*RAIS; 

*Etc. 

 

*Requerer mediante documento padrão, 
encaminhar ao NAA e retirar no DRH/SEMAD, no 
3º dia após a entrega do requerimento. 

 



*Requerer a contagem e aguardar publicação no Diário 
Oficial; 

*Somente requerer as férias prêmio (descanso e/ou 
pecúnia) após a publicação no Diário Oficial; 

*Requerer as férias prêmio em descanso somente após o 
recebimento da pecúnia (em caso de opção pela 
pecúnia); 

*Diário Oficial disponível no site da Prefeitura: 
www.piracicaba.sp.gov.br. 

 

*PRAZO: 60 dias anterior à data do gozo das 
férias. 

 



 

 

*PRAZO: 1º dia útil de cada mês. 

 



*Emitir o Comunicado de Ocorrência Funcional - COF 

 

 

*PRAZO: 48 horas. 

 



*Emitir o Comunicado de Ocorrência Funcional - COF 

 

 

*PRAZO: 48 horas. 

 



*Requerer à chefia imediata por escrito, nos termos 

do Decreto Municipal 6.013 de 01/02/1993. 

 

*PRAZO: 05 (cinco) dias ÚTEIS de 

antecedência. 

 



*Requerer mediante documento padrão e 

encaminhar com o documento comprobatório anexo 

(Gala: Certidão de Casamento. Nojo: Atestado de 

Óbito). 

 

*PRAZO: 72 horas a contar da emissão do 

documento comprobatório 

(certidão/atestado). 

 


