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 LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
  Inicial                                                Prorrogação       

Nome: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Lotação: Ramal: 

Ocupa CD ou FG?       Não           Sim, qual? 

Possui outro vínculo na UFPR?   Não     Sim, qual cargo? 

Requer a concessão de licença para tratar de interesses particulares, de acordo com o contido no artigo 91 da Lei nº 
8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9527/97 durante o período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, 
conforme justificativa fundamentada. 

Declaro que: 
1. Não estou em estágio probatório. 
2. Não possuo programação de férias, licença ou afastamento concomitante com o período da licença. 
3. Não estou respondendo a Sindicância ou a Processo Administrativo Disciplinar. 
4. Observarei os deveres, impedimentos e vedações da legislação aplicável ao conflito de interesses. 
5. Fico impedido de exercer outro cargo público na Administração Pública, exceto se legalmente acumuláveis. 
6. Se docente, em regime de dedicação exclusiva DE, fico impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou 

privada, excetuada a hipótese de declinar o regime de DE. 
7. Deverei me apresentar à minha unidade de lotação no primeiro dia útil seguinte ao término do período da licença para 

retomar o exercício das minhas atribuições funcionais, devendo preencher o Termo de Apresentação constante do 
Anexo I e abrir processo nos termos do formulário “Comunicação de Retorno de Afastamento/Cessão ou 
Licença”. 

Estou ciente de que: 
1. A licença, somente, será concedida mediante a quitação de débitos, porventura existentes, junto à UFPR 
2.  A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
3. Eventual pedido de prorrogação deverá, obrigatoriamente, ser apresentado com, no mínimo, dois meses de 

antecedência do término da licença vigente, sob pena de indeferimento conforme determina a legislação aplicável à 
espécie. 

4. Para fins de concessão de nova licença, terei que permanecer em exercício por, no mínimo, igual período ao que estive 
usufruindo a licença anterior. 

5. No caso de não me apresentar à minha unidade de lotação no primeiro dia útil seguinte ao término do período da 
licença a reimplantação da minha remuneração na folha de pagamento será suspensa. 

6. A contribuição para o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSSS) é opcional.  O recolhimento 
deve dar-se através de DARF, conforme instruções no anexo deste formulário. 

     
 

 
Data: _____/_____/_____                                        _______________________________________ 
                                                                                               Assinatura do servidor/da servidora 

Parecer da chefia imediata 

  deferido        indeferido 
 
Estou ciente de que: 

1. Esta licença não prevê a substituição do (a) servidor (a) afastado no caso de servidor técnico-administrativo. 
2. No caso do servidor não se apresentar na sua unidade de lotação no primeiro dia útil seguinte ao término do período da 

licença deverei comunicar à PROGEPE para que efetue as providências cabíveis de suspensão da reimplantação da 
remuneração do (a) servidor (a) na folha de pagamento. 

3. Caso o servidor não se apresente e transcorra 31 (trinta e um) dias consecutivos, deverei preencher o Termo de Não 
Apresentação de Servidor Licenciado, constante do Anexo II, e encaminhá-lo, juntamente com outros documentos que 
reputar necessários, à autoridade competente para a instauração de processo disciplinar, por abandono de cargo, nos 
termos do art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990. 

Data: ____/____/____                                           _________________________________________ 
                                                                                                Assinatura e carimbo 
Visto do Diretor (a) / Pró-Reitor (a) 
 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                                                Assinatura e carimbo 
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ATENÇÃO 
A licença deverá ter início, preferencialmente, a partir do primeiro dia de cada mês. 

Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário.  
Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário específico disponível no 
sistema. 

1. Anexar:  
a) justificativa; 
b) certidão negativa de carga patrimonial  (solicitar à PRA/DSG  3208-6184/6183/6182/6181 ou por e-mail: 
certidaopatrimonio@ufpr.br); 
c) certidão negativa de carga bibliográfica (solicitar ao Sistema de Bibliotecas); 
d) certidão negativa de Processo Disciplinar (solicitar à Diretoria Disciplinar - pad@ufpr.br / 3888-7761)  
e) no caso de servidor docente, anexar cópia da ata de aprovação do pedido pela plenária departamental e da 
homologação pelo conselho  setorial, constando informações sobre os encargos didáticos.                 

2. Encaminhar o processo para DAP/URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais com no mínimo 30 dias de 
antecedência ao início da licença. 
3. Para prorrogação, abrir processo, OBRIGATORIAMENTE, com no mínimo 60 dias de antecedência ao início da licença 
e encaminhar ao DAP/URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, encaminhar para HC/SP – Serviço de Pessoal do HC, 
com antecedência de 60 (sessenta) dias em relação à data em que será requerido o início da licença. 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL           
DARF  

 
 
 
 

1. Acessar o site da Receita Federal do Brasil - www.receita.fazenda.gov.br > Orientação 
>Tributária >Pagamentos e Parcelamentos >DARF – Cálculo e Impressão – programa 
SICALC >SICALC WEB- Programa para Cálculo e impressão de DARF on line 
>SIC@LCWEB - Cálculo e Emissão de DARF on line de Tributos e Contribuições da 
Pessoa Física. 
 

2. Códigos de preenchimento para DARF - SERVIDOR 
2.1 Período de apuração – datar sempre no último dia útil do mês a que se refere o 

recolhimento 
2.2 Número do CPF  
2.3 Código da RECEITA (1684) 
2.4 Número de referência – Se for servidor lotado no HC ou HMVFA, preencher com 

o número 153808. Demais servidores, preencher com o número 153079. 
2.5 Data de vencimento – até o 2º dia útil do mês subsequente ao período de 

apuração 
2.6 Valor principal – consultar DAP/UCP, no telefone 41 3360-4537 
2.7 Valor da multa, juros e/ou encargos DL – 1.025/69 – se o recolhimento for 

efetuado após o 2º dia útil do mês, consultar o DCF no telefone 41 3360-5034, 
para verificar o percentual a ser acrescido ao valor principal.  

2.8 Valor total 
 

 
3. O recolhimento deve ser feito até o 2º dia útil do mês subsequente ao período de 

apuração. 
     

4. Os comprovantes do recolhimento mensal deverão ser encaminhados ao Unidade de 
Controle e Implantação de Pagamentos - DAP/UCP. Para maiores informações, entrar 
em contato pelo telefone (41) 3360-4537. 

 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

1. O DARF está disponível na internet, conforme acima informado ou, também, poderá ser 
emitido junto à Rede Bancária;  

2. O DARF é pago junto à Rede Bancária; 
3. O recolhimento deve ser feito até o 2º dia útil do mês subsequente ao período de 

apuração. 
4. Os comprovantes do recolhimento mensal deverão ser encaminhados ao DAP/UCP. 

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (41) 3360-4537. 
 

 
 
 
 
 
 

 
.  
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ANEXO I  - Portaria SEGRT/MP Nº 35/2016 

 

Termo de Apresentação 

 

 

Pelo presente Termo, eu ________________________________________________________, 

Cargo _____________________________________________________________________________,  

CPF_______________________________, matrícula SIAPE Nº _______________________________, 

endereço ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

tendo em vista o término do período de licença para tratar de interesses particulares concedida pela 

Portaria nº _________________, de _____/_____/_____   , apresentar-me para retomar o exercício das 

minhas atribuições funcionais. 

 

__________________, _____de __________________ de ________. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do (a) servidor (a) 

 
 
 
 
  

__________________, _____de __________________ de ________. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura da chefia imediata 
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ANEXO II - Portaria SEGRT/MP Nº 35/2016 

 

Termo de Não Apresentação de Servidor Licenciado 

 

Pelo presente Termo, eu ________________________________________________________, 

Cargo _____________________________________________________________________________,  

Chefe da Unidade ____________________________________________________________________, 

do Setor/Pró-Reitoria __________________________________________________________________, 

da Universidade Federal do Paraná,  

CPF_______________________________, matrícula SIAPE Nº _______________________________, 

endereço ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

declaro que, tendo transcorrido 31 (trinta e um) dias desde o término do período de licença para tratar de 

interesses particulares concedida ao (à) servidor (a): 

Nome:  _____________________________________________________________________________, 

Cargo: _____________________________________________________________________________, 

CPF_______________________________, matrícula SIAPE Nº _______________________________, 

sem que ele (ela) tenha se apresentado para reiniciar o exercício das suas atribuições funcionais, 

encaminho a documentação anexa para a adoção das providências cabíveis com vistas à instauração de 

processo disciplinar, por abandono de cargo, nos termos do art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990. 

 

 

__________________, _____de __________________ de ________. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura da chefia imediata 
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