
ORIENTAÇÕES SOBRE LANÇAMENTOS DE OCORRÊNCIAS NO SISTEMA GRIFO

AS OCORRÊNCIAS PODEM SER INCLUÍDAS  PELO MENU “FREQUÊNCIA” (  TABELA “FREQUÊNCIA DIÁRIA”, NO ATALHO DISPONÍVEL NA LINHA DO DIA) OU APENAS PELO MENU “OCORRÊNCIA”

TIPOS DE OCORRÊNCIAS RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO 
NO GRIFO

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO Orientações Quanto ao Uso

Ponto manual CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada  para  registrar  o  ponto  do servidor  quando ocorrerem falhas  nos  sistemas 
envolvidos com o registro eletrônico de ponto. 
Atesta a presença e efetivo exercício do servidor, não podendo ser usada em nenhum 
caso em que o servidor não esteve efetivamente presente, em exercício. 

Serviço externo CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada para registrar trabalho realizado fora das dependências do órgão. Não pode 
ser utilizada quando o servidor levar trabalho para realizar em sua residência.

Treinamento externo CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada  em  caso  de  treinamento  realizado  fora  das  dependências  do  órgão,  por 
indicação da chefia,  custeado pelo órgão ou gratuito, quando no interesse da 
Administração e  autorizado pela SGP ou pelo Secretário-Chefe do CNMP.
Tendo  em  vista  a  ausência  de  previsão  expressa  na  Portaria  707/2006,  os 
treinamentos  custeados  pelo  servidor,  no  interesse  da  Administração,  devem ser 
previamente analisados, caso a caso, pela SGP, para autorização.

Jornada cumprida em órgão externo CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada  para  informar  a  frequência  de  servidores  lotados  na  unidade,  mas  que 
exercem suas atribuições em órgão externo que não compartilha os equipamentos de 
ponto eletrônico (STF, STJ, TSE e outros). 
O registro dos horários de entrada e saída devem ser feitos de acordo com folha de 
ponto mensal, preenchida e assinada pelo servidor.

Ausência ao serviço CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada  para  atestar  que,  embora  exista  registro  de  presença  no  sistema  Grifo,  o 
servidor esteve ausente do local de trabalho, não configurando, então, carga horária 
cumprida. (Exemplo: ausência para almoço)
A utilização desta ocorrência em período compreendido na jornada pré-estabelecida 
gera um tempo pendente na frequência do servidor. Se a ausência ao serviço foi 
autorizada pela chefia imediata do servidor, a chefia poderá autorizar a compensação 
futura do tempo pendente gerado, tratando tal tempo com a ocorrência “Autorização 
para compensação de jornada”. Caso a chefia não tenha autorizado a ausência ao 
serviço, o tempo pendente não deverá ser tratado e irá configurar afastamento do 
tipo “Entrada tardia/saída antecipada”, o qual será descontado proporcionalmente da 
remuneração do servidor.

Autorização para compensação de jornada CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada quando o servidor não cumpre a jornada pré-estabelecida para o dia e o chefe  
autoriza a compensação do tempo pendente com o saldo do ajuste diário ou o saldo 
de banco de horas existente.
Usada também quando a chefia imediata autoriza a utilização do banco de horas pelo 
servidor.

Caso fortuito ou força maior CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada quando o servidor não cumpre a jornada pré-estabelecida para o dia, em face  
de eventos imprevistos, e o chefe autoriza a compensação do tempo pendente com o 
saldo do ajuste diário ou o saldo de banco de horas existente.

Compensação de jornada CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada para atestar como jornada cumprida o trabalho realizado além da jornada pré-
estabelecida. 
O tempo excedente vai para o saldo de ajuste diário.

!



Cumprimento de sobreaviso CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada para atestar como jornada cumprida o trabalho realizado além da jornada pré-
estabelecida  nos  casos  em  que  o  servidor  é  convocado  por  sua  chefia  para  o 
cumprimento do sobreaviso. 
Seu uso é restrito ao tratamento de, no máximo, 5 horas semanais excedentes.
Nesse caso, o tempo excedente não vai para o saldo de ajuste diário.

Consulta  médica,  odontológica  ou  realização  de 
exames

CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada  quando  o  servidor  ausenta-se  ao  serviço  para  consulta  médica  ou 
odontológica  ou  realização  de  exame  previamente  autorizados,  realizados  pelo 
próprio servidor, seu cônjuge ou companheiro, filho ou enteado. 
Não implica em compensação de jornada. Não altera a carga horária de trabalho na  
semana.
Não há necessidade de envio do atestado de comparecimento ao Serviço Médico 
do MPF. Entretanto, o atestado deverá ser encaminhado à SGP/CNMP para fins de  
arquivamento junto à pasta funcional do servidor. 
Não deve abranger mais que 50% da jornada pré-estabelecida, conforme orientação 
da  SGP,  podendo,  a  critério  da  chefia,  ser  autorizada  a  compensação do  tempo 
pendente restante.
Ocorrência somente poderá ser usada caso a consulta coincida com a jornada pré-
estabelecida e não haja registro de frequência cumprida no mesmo período. 

Licença para tratamento da saúde CHEFIA IMEDIATA SERVIÇO DE SAÚDE DO MPF Usada exclusivamente quando o próprio servidor está doente e apresenta atestado 
médico recomendando repouso por um ou mais dias. 
Para  o  lançamento  dessa  ocorrência,  a  data  de  início  deve  ser  idêntica  à  data  
indicada no atestado médico, mesmo que o servidor tenha cumprido jornada no dia. 
Ainda, a ocorrência deve ser lançada conforme o atestado médico apresentado. Por 
exemplo,  se  o servidor  ausenta-se  do serviço por dois  dias  seguidos e apresenta  
apenas um atestado, deverá ser lançada a ocorrência no Grifo para o período de dois 
dias.  Caso  o  servidor  apresente  dois  atestados,  um  para  cada  dia,  deverão  ser  
lançadas no Grifo duas ocorrências de Licença para tratamento de saúde, cada uma 
correspondente a um dos atestados.
O  servidor  deverá  encaminhar  o  atestado  médico  à  Chefia  Imediata  no  prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados do início da licença, que deverá encaminhar 
à SGP/CNMP no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do 
atestado,  para  fins  de  envio  ao  Serviço  de  Saúde  do  MPF  para  homologação 
(Portaria PGR n.º 488/2004).

Licença  para  tratamento  da  saúde  –  Servidor 
vinculado ao RGPS (INSS)

CHEFIA IMEDIATA SERVIÇO DE SAÚDE DO MPF Usada exclusivamente  quando o próprio servidor,  quando segurado do  Regime 
Geral  de  Previdência  Social,  está  doente  e  apresenta  atestado  médico 
recomendando repouso por um ou mais dias.
Para  o  lançamento  dessa  ocorrência,  a  data  de  início  deve  ser  idêntica  à  data  
indicada no atestado médico, mesmo que o servidor tenha cumprido jornada no dia. 
Ainda, a ocorrência deve ser lançada conforme o atestado médico apresentado. Por 
exemplo,  se  o servidor  ausenta-se  do serviço por dois  dias  seguidos e apresenta  
apenas um atestado, deverá ser lançada a ocorrência no Grifo para o período de dois 
dias.  Caso  o  servidor  apresente  dois  atestados,  um  para  cada  dia,  deverão  ser  
lançadas no Grifo duas ocorrências de Licença para tratamento de saúde, cada uma 
correspondente a um dos atestados.
O  servidor  deverá  encaminhar  o  atestado  médico  à  Chefia  Imediata  no  prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados do início da licença, que deverá encaminhar 
à SGP/CNMP no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do 
atestado,  para  fins  de  envio  ao  Serviço  de  Saúde  do  MPF  para  homologação 
(Portaria PGR n.º 488/2004).



Auxílio-Doença CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

ou
SERVIÇO DE SAÚDE

Usada exclusivamente quando o próprio servidor,  quando segurado do Regime 
Geral  de  Previdência  Social,  está  doente  e  apresenta  atestado  médico 
recomendando  repouso  por  mais  que  15  dias,  consecutivos  ou  interpolados  em 
período de 60 dias, justificados pela mesma doença. Nesse caso, a partir do 16º dia, 
deverá ser lançada a ocorrência Auxílio-Doença e o servidor deverá ser orientado a 
solicitar o Auxílio-Doença no INSS.
O  atestado  médico  deve  ser  encaminhado  ao  Serviço  de  Saúde  do  MPF  e  à  
SGP/CNMP.  O  comprovante  de  concessão  do  benefício  pelo  INSS  deverá  ser  
encaminhado à SGP/CNMP.

Licença por motivo de doença em pessoa da família CHEFIA IMEDIATA SERVIÇO DE SAÚDE DO MPF Usada  exclusivamente  quando  o  servidor  ausenta-se  ao  serviço  por  motivo  de 
doença  em  pessoa  da  família  e  apresenta  atestado  médico  recomendando  a 
necessidade de acompanhar o paciente por um ou mais dias. 
Deve-se  observar  rigorosamente  o  que  dispõe  o  art.  83  da  lei  n.º  8.112/90.  Os 
contemplados  são:  cônjuge  ou  companheiro,  os  pais,  os  filhos,  o  padrasto  ou 
madrasta  e  enteado,  ou  dependente  que  viva  às  suas  expensas  e  conste  no 
assentamento funcional do servidor.
Para  o  lançamento  dessa  ocorrência,  a  data  de  início  deve  ser  idêntica  à  data  
indicada no atestado médico, mesmo que o servidor tenha cumprido jornada no dia.
O  servidor  deverá  encaminhar  o  atestado  médico  à  Chefia  Imediata  no  prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados do início da licença, que deverá encaminhar 
à SGP/CNMP no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do 
atestado,  para  fins  de  envio  ao  Serviço  de  Saúde  do  MPF  para  homologação 
(Portaria PGR n.º  488/2004).  Servidor contratado na condição de sem vínculo 
não tem direito a esta licença.
Destacamos  que  para  atender  as  condições  da  homologação  de 
Licenças por Motivo de Doença em Pessoa da Família (art. 83 da Lei n.º 
8.112/90), nos atestados para acompanhar o familiar doente, o médico 
deverá indicar:

1. Nome do Servidor;

2. Nome do paciente atendido e/ou o Grau de Parentesco entre 
o paciente e o servidor;

3. Assinatura e carimbo do médico assistente; e

O CID Z 76.3, cuja descrição é “pessoa em boa saúde acompanhando 
pessoa  doente”,  identifica  este  atestado  como  sendo  de 
acompanhamento.

Júri, audiência judicial e oitiva em Órgão Policial, 
ambos  na  qualidade  de  testemunha,  e  outros 
serviços obrigatórios por lei

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada quando o servidor afasta-se do serviço, pelas razões indicadas, por um dia 
inteiro.  No caso  de  audiência  judicial  e  oitiva  em órgão  policial  observar  se  o 
servidor foi intimado como testemunha.
A certidão  ou  documento  fornecido  pela  justiça  ou  órgão  policial  deverá  ser 
encaminhada à SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Audiência  Judicial/Depoimento  na  qualidade  de 
parte

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada quando o servidor ausenta-se durante toda a jornada para comparecimento a 
audiência judicial ou depoimento em que é parte interessada. A declaração/ressalva 
emitida pelo órgão judicial deverá ser encaminhada à SGP/CNMP, para registro nos 
assentamentos funcionais.

Comparecimento em audiência  judicial  e/ou oitiva 
em Órgão Policial  ou  outros  serviços  obrigatórios 
por lei (AUSÊNCIA PARCIAL)

CHEFIA IMEDIATA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada para suprir  os casos em que o servidor comparece a audiência judicial ou 
oitiva policial apenas em tempo parcial, cumprindo parte da jornada prevista para o 
dia. É necessário o envio do documento à SGP/CNMP, para fins de arquivamento.



Serviços à Justiça Eleitoral CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada no dia em que o servidor ausentou-se do trabalho para atender convocação da 
Justiça Eleitoral. 
A declaração de prestação de serviços à justiça eleitoral deverá ser encaminhada à 
SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Dispensa por Serviços Eleitorais CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada no dia em que o servidor estiver gozando da dispensa decorrente de serviços 
prestados à Justiça Eleitoral. 
O gozo da dispensa, com referência a qual dia de serviço prestado à Justiça  Eleitoral  
se  refere,  deverá  ser comunicado à SGP/CNMP, para  registro nos assentamentos 
funcionais.

Alistamento Eleitoral CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada  quando  o  servidor  ausenta-se  para  emissão  ou  transferência  do  título  de 
eleitor. 
A declaração emitida pelo Cartório Eleitoral deverá ser encaminhada à SGP/CNMP, 
para registro nos assentamentos funcionais.

Ausência para Doação de Sangue CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada no dia em que o servidor ausenta-se ao serviço para doação de sangue. O 
afastamento integral decorrente de doação de sangue só pode ser usufruída na data 
em  que  ocorrer  a  doação,  nunca  futuramente,  uma  vez  que  se  destina  ao 
restabelecimento físico do doador. 
O atestado comprobatório deverá ser encaminhado à SGP/CNMP, para registro nos 
assentamentos funcionais.

Licença maternidade CHEFIA IMEDIATA SERVIÇO DE SAÚDE DO MPF Usada quando a  servidora  usufrui  a  licença-maternidade.  O  início da  ocorrência  
deve, necessariamente, ser igual ao atestado médico apresentado; a data de término é 
incluída automaticamente pelo sistema. 
O  atestado  médico  deve  ser  encaminhado  à  SGP/CNMP para  fins  de  envio  ao 
Serviço de Saúde do MPF para homologação do afastamento.
A  cópia  autenticada  da  certidão  de  nascimento  deverá  ser  encaminhada  à 
SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Prorrogação da licença maternidade SGP/MPF (lançamento automático quando 
da concessão)

SGP/MPF (lançamento automático quando da 
concessão)

Usada quando a servidora usufrui a prorrogação da licença-maternidade. O início da 
ocorrência deve, necessariamente, ser no 1º dia após o final da licença maternidade; 
a data de término é incluída automaticamente pelo sistema. 
A  prorrogação  da  licença  somente  será  deferida  mediante  apresentação  de 
requerimento pela interessada, a ser protocolado até o final do primeiro mês após o 
parto. (Portaria PGR/MPU n.º 510/2008).
A cópia autenticada da certidão de nascimento ou guarda deverá ser encaminhada à 
SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Licença paternidade CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada quando o servidor usufrui a licença-paternidade. O início da ocorrência deve, 
necessariamente, corresponder ao dia do nascimento ou de adoção da criança; a data 
de término é incluída automaticamente pelo sistema. 
A  cópia  autenticada  da  certidão  de  nascimento  deverá  ser  encaminhada  à 
SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Ausência por falecimento CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada quando o servidor ausentar-se por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta  ou padrasto,  filhos,  enteados,  menor  sob  guarda  ou tutela  e irmãos.  O 
início da ocorrência deve, necessariamente, corresponder ao dia do falecimento; a  
data de término é incluída automaticamente pelo sistema. 
A cópia autenticada do atestado de óbito deverá ser encaminhada à SGP/CNMP, para 
registro nos assentamentos funcionais.



Ausência para casamento CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada  quando  o  servidor  usufrui  a  licença-gala.  O  início  da  ocorrência  deve, 
necessariamente,  corresponder  à  data  do  casamento  civil;  a  data  de  término  é 
incluída automaticamente pelo sistema. 
A cópia  autenticada  da  certidão  de  casamento  (civil)  deverá  ser  encaminhada  à 
SGP/CNMP, para registro nos assentamentos funcionais.

Viagem a serviço CHEFIA IMEDIATA UNIDADE DE DIÁRIAS E PASSAGENS (UDPP)
sistema SGV

Usada quando o servidor viaja a serviço, com pagamento de diárias.
Quando não houver pagamento de diárias, a viagem realizada deve ser lançada como 
“Serviço Externo”, especificando essa situação no campo Motivação do Ato.

Período de Trânsito ADMINISTRADOR LOCAL DE ORIGEM 
DO SERVIDOR

DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA 
(DIFF/CCLP)

Usada quando é concedido período de trânsito ao servidor  removido. 
A documentação informando o trânsito deverá ser encaminhada à SGP/CNMP, para 
registro nos assentamentos funcionais.

Afastamento por decisão judicial ADMINISTRADOR LOCAL DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Deve ser incluída pelo Administrador Local quando da ciência da decisão judicial 
que  determina  o  afastamento  do  servidor.  A  SGP/CNMP  deve  comunicar  à 
DICAD/CCLP/MPF o afastamento, para registro nos assentamentos funcionais.

Afastamento Preventivo ADMINISTRADOR LOCAL DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Deve ser incluída pelo Administrador Local quando da ciência da decisão de afastar 
preventivamente o servidor. A SGP/CNMP deve comunicar à DICAD/CCLP/MPF o 
afastamento, para registro nos assentamentos funcionais.

Suspensão Disciplinar ADMINISTRADOR LOCAL DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Deve  ser  incluída  pelo  Administrador  Local  quando  da  ciência  da  decisão  de 
suspensão  disciplinar  do  servidor.  A  SGP/CNMP  deve  comunicar  à 
DICAD/CCLP/MPF o afastamento, para registro nos assentamentos funcionais.

Solicitação  de  licença  não-remunerada  para 
atividade política

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Licença não-remunerada para atividade política. 
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).

Solicitação  de  licença  remunerada  para  atividade 
política

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Licença remunerada para atividade política. 
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).



Solicitação de licença para desempenho de mandato 
classista

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Licença para desempenho de mandato classista.
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).

Solicitação de afastamento para curso de formação 
com ônus

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Curso de formação com ônus. 
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso  não  seja  autorizado  o  afastamento,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência 
previamente lançada (exemplo: para “Autorização para compensação de jornada”, se 
for permitida a compensação futura dos tempos pendentes).

Solicitação de afastamento para curso de formação 
sem ônus

CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Curso de formação com ônus.
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).

Solicitação de licença para capacitação CHEFIA IMEDIATA DIVISÃO DE CADASTRO (DICAD/CCLP) Incluída quando o servidor solicita Licença para capacitação.
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).

Licença-Prêmio CHEFIA IMEDIATA COORDENADORIA DE LEGISLAÇÃO DE 
PESSOAL

Incluída quando o servidor solicita Licença-Prêmio.
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).



Licença  não-remunerada  para  tratar  de  interesses 
particulares

CHEFIA IMEDIATA COORDENADORIA DE LEGISLAÇÃO DE 
PESSOAL

Incluída quando o servidor solicita Licença para tratar de interesses particulares.
A inclusão  da  ocorrência  no  Grifo  não  representa  autorização  do  afastamento 
solicitado,  configura  apenas  lançamento  prévio  com  fins  de  regularização  da 
frequência do servidor interessado até decisão, pela autoridade competente, quanto 
ao requerido.
Caso seja autorizado o afastamento, a SGP/CNMP irá providenciar o registro nos 
assentamentos funcionais, homologando a ocorrência.
Caso não seja autorizado o afastamento,  o Administrador  Local,  após ciência da 
decisão,  deverá  ser  retificada  a  ocorrência  previamente  lançada  (exemplo:  para 
“Autorização para compensação de jornada”, se for permitida a compensação futura 
dos tempos pendentes).

Abono de Falta ou Ausência ADMINISTRADOR LOCAL NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada quando é concedido, pelo Secretário-Geral do CNMP ou pelo Presidente do 
CNMP, o abono total ou parcial da jornada diária que deveria ser cumprida pelo 
servidor.

Hora Extra DIVISÃO DE FÉRIAS E FREQUÊNCIA NÃO NECESSITA HOMOLOGAÇÃO Usada para registrar que o tempo excedente existente na frequência do servidor que 
será remunerado com o pagamento de Hora Extra.
O pagamento de Hora Extra necessita de prévia autorização do Secretário-Geral do 
CNMP.
O tempo excedente que será considerado como Hora Extra não deverá ser tratado 
pela chefia imediata do servidor como “Compensação de jornada” ou “Cumprimento 
de sobreaviso”.


