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AFASTAMENTO DE GESTANTE OU LACTANTE DE ATIVIDADES INSALUBRES 
1. É responsabilidade da servidora comunicar ao SIASS a condição de gestante, após saber do 
diagnóstico, arcando com eventuais problemas decorrentes da não notificação. 
2. Esta solicitação não deve implicar suspensão de adicionais ocupacionais. 
3. Ao encerrar o período do afastamento, o setor de destino deve iniciar novo processo de 
remanejamento com atualização de lotação ou atividades da servidora. 
1. DADOS DA INTERESSADA 
NOME: 

SIAPE: CARGO: 

LOTAÇÃO/ SETOR: 

TEL SETOR: TEL PESSOAL: 

EMAIL: 

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA OBIGATORIEDADE DO AFASTAMENTO 
     Declaro ciência do parágrafo único do Art. 69 da Lei 8.112/1990, transcrito a seguir: “A servidora gestante 
ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste 
artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso”. 
Atividades que exerce no setor atualmente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 
_____/______/______ _______________________________ _______________________________ 
                                                      Assinatura da Servidora              Assinatura da Chefia imediata 
3. PARECER DA CHEFIA IMEDIATA DA LOTAÇÃO DE ORIGEM 

     Há possibilidade de permanência no setor realizando atividades salubres descritas abaixo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      Não há possibilidade de permanência no setor realizando atividades salubres.  
                                                                                                                                                       
_______ / ________ / ________                                   __________________________________ 
                                                                                                     Assinatura da Chefia Imediata 

FLUXO DO PROCESSO 
SERVIDORA Preencher campos 1 e 2 do formulário 

CHEFIA SETOR Preencher campos 2 e 3 do formulário 
Encaminhar processo para a Unidade SIASS, pelo SEI/HUPAA ou SIPAC 

SIASS Verificar opções de local e atividade salubre e informar em despacho 
Registrar internamente e enviar processo ao setor de pessoal correspondente 

PROGEP, DIVGP 
ou DAP 

Se necessário, remover servidora, com emissão de portaria desde o primeiro 
dia após a avaliação ocupacional; Se não, arquivar. 
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