
 
 
 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO No  062/2014 
 
 
 Em 21 de agosto de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando: 

- a Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990, artigos 38, 39, 76 e 77 a 80; 
- o Ofício-Circular nº 1 /SRH/MP, de 28 de janeiro de 2005; 
- o Acórdão 3275/2006 - Segunda Câmara TCU. 
- o Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, de 29 de julho de 2005; 
- a Orientação Normativa SRH nº 2, de 23 de fevereiro de 2011 e  
- a Resolução nº 006, de 28 de setembro de 2012, do Conselho Diretor da UFSJ, 

 
 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando a estabelecer 
critérios e uniformizar os procedimentos relativos à programação de férias, para 
garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas e acadêmicas no 
âmbito da Instituição: 

 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 A programação das férias deve ser previamente elaborada pela chefia 

imediata, de acordo com o interesse da Administração e, sempre que possível, atender 
aos interesses do servidor. 

 
1.2 A critério da chefia imediata, as férias poderão ser reprogramadas.  
 
1.3 A programação de férias de técnicos e docentes em exercício nas unidades 

acadêmicas deverá sempre estar em consonância com o Calendário Acadêmico, para 
que não haja transtornos nas atividades da área.  

 
1.4 É recomendável  que o quantitativo de servidores em usufruto de férias não 

seja superior a 50% do pessoal em exercício nas unidades acadêmica/administrativa, 
ficando sobre o gestor imediato da área a responsabilidade de dar cumprimento a esta 
orientação. 

 
1.5 As solicitações de concessão e alteração de férias deverão ser apresentadas 

à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) impreterivelmente 
60 (sessenta) dias de antecedência do início da etapa, através de formulário próprio 
disponível na página da PROGP, no site da UFSJ. 

 
1.6 É de inteira responsabilidade dos gestores das unidades administrativas e 

acadêmicas o controle de programação de férias de seus servidores. 
 
1.7 Os procedimentos relacionados às férias serão realizados estritamente de 

acordo com a legislação em vigor e obedecendo ao cronograma do SIAPE.  
 



1.8 Lançamentos de férias no SIAPENET realizados pelo próprio servidor não 
terão validade. As solicitações de reprogramação de férias deverão ser realizadas 
através de preenchimento de formulário próprio disponível na página da PROGP.  

 
1.9 – As programações de férias referentes ao próximo exercício deverão ser 

realizadas através de planilhas próprias e encaminhadas à Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas até o dia 15 de outubro de cada ano. Após a implantação 
do SIGRH – Módulo Férias as solicitações deverão ser realizadas unicamente através 
do preenchimento de formulário eletrônico disponível no Sistema Integrado de Gestão 
de Recursos Humanos (SIGRH).  

 
 
2 – PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS  
 
2.1 O Técnico Administrativo fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício 

correspondente ao ano civil. 
 
2.2 O ocupante de cargo efetivo do Magistério Superior fará jus a 45 (quarenta e 

cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para exercício de cargo em comissão 
em órgão não integrante das instituições federais de ensino superior, caso em que fará 
jus a 30 (trinta) dias. 

  
2.3 Para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 meses de efetivo 

exercício e para os demais períodos as férias poderão ser solicitadas a partir de 1º de 
janeiro de cada ano civil.  

 
2.4 As férias correspondentes a cada exercício anual, integrais ou a última 

etapa, no caso de parcelamento, deverão ter início até o dia 31 de dezembro.  
 
2.5 Os servidores membros de uma mesma família que tenham exercício na 

UFSJ poderão usufruir férias no mesmo período, desde que requeiram e não haja 
prejuízo das atividades das unidades acadêmicas ou administrativas. 

 
2.6 As férias de servidores que tenham filhos em idade escolar serão concedidas 

preferencialmente no período de férias escolares. 
 
 
3 – PARCELAMENTO DE FÉRIAS  
 
3.1 As férias poderão ser parceladas em até 3 (três) períodos, observado o 

interesse da administração e a Resolução CONDI nº 006/2012. 
 
 
4 – ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS  
 
4.1 De acordo com o disposto no Art. 77 da Lei nº 8.112/1990, é vedado a 

acumulação de férias para o exercício seguinte, exceto por necessidade imperiosa do 
serviço, ou reprogramação em virtude de licença à gestante, licença paternidade e 
licença a adotante. 

 
4.2 Em caso de acumulação de férias, o gestor imediato deverá enviar à Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) documento justificando a 



acumulação, observado o art. 3º, o art. 5º §§ 1º e 2º e o art. 17 da Orientação 
Normativa SRH nº 2 de 23 de fevereiro de 2011.   

 
 
5 – AFASTAMENTOS E LICENÇA 
 
5.1 É vedada a concessão de licença ou afastamento a qualquer título, durante o 

período de férias, sendo considerados como licença ou afastamento apenas os dias 
que excederem o período de férias. 

 
5.2 O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício em 

que retornar, sendo vedada a acumulação para o exercício seguinte em decorrência da 
licença ou afastamento, exceto nos casos de licença à gestante, licença paternidade e 
licença ao adotante. 

 
5.1 As férias programadas, cujos períodos coincidam, parcial ou totalmente, com 

períodos de licenças ou afastamentos, legalmente instituídos, devem ser 
reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte. 

5.2 Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo ano, 
excepcionalmente, será permitida a acumulação de férias para o exercício seguinte, 
nos casos de: 

a) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; e 

b) licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os períodos 
considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

5.3 O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou 
missão no exterior com remuneração, fará jus às férias, que, se não forem 
programadas, serão registradas e pagas a cada mês de dezembro. (Redação dada 
pela Ordem de Serviço nº 089, de 10 de dezembro de 2014)  

 
 
6 – REPERCUSSÃO FINANCEIRA 
 
 Ao registrar férias, há repercussão financeira nos vencimentos do servidor, 

conforme situações abaixo: 
   
6.1 Será acrescida do adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração e, em caso de parcelamento, será pago integralmente na primeira etapa. 
 
6.2 O recebimento de 70% de antecipação de férias, calculado sobre a 

remuneração do período de gozo das férias, é opção do servidor quando da 
programação ou reprogramação e tomará por base a sua situação funcional no 
respectivo período. No caso de parcelamento, a antecipação das férias será paga 
proporcionalmente a cada período da parcela. 

 
6.3 A antecipação da remuneração de férias integrais ou parceladas será 

descontada em parcela única, na folha de pagamento seguinte ao mês do início das 
férias. 

  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/gabin/Ordem%20de%20servico%20089.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/gabin/Ordem%20de%20servico%20089.pdf


6.4 O recebimento antecipado de 50% da gratificação natalina, no caso de 
parcelamento, é opção do servidor quando da programação ou reprogramação, 
podendo ser requerida em qualquer das etapas, desde que as parcelas sejam 
anteriores ao mês de junho de cada ano. 

 
6.5 O imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF) sobre a remuneração das férias 

será calculado separadamente dos demais rendimentos, considerando-se as deduções 
previstas na  legislação em vigor. 

 
6.6 O adicional noturno e as horas extras, quando for o caso, não serão base de 

cálculos para remuneração de férias. 
 
 
7 – INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 
 
7.1 O servidor exonerado, aposentado ou demitido de cargo efetivo ou destituído 

de cargo em comissão, que não tenha usufruído férias, integrais ou proporcionais, tem 
direito à indenização do benefício adquirido e não gozado. A indenização será 
calculada sobre a remuneração do mês correspondente à data da vacância do cargo.  

 
7.2 Na hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu a vacância, a 

indenização será proporcional a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou 
fração superior a 14 (quatorze) dias, acrescida do respectivo adicional de férias. 

 
 
8 – INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS 
  
8.1 As férias, uma vez iniciadas, somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 
máxima do órgão, conforme art. 80 da Lei nº 8.112/1990. O restante do período 
interrompido, integral ou da etapa, será gozado de uma só vez dentro do mesmo 
exercício. 

 
8.2 Não se interrompem férias futuras. Nesse caso, deverá haver apenas a 

reprogramação das mesmas, a critério da chefia imediata e observado o prazo 
estabelecido no item 1.5 dessa OS. 

 
8.3 Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias que não tenham 

respaldo na legislação em vigor. A participação em eventos acadêmicos não justifica 
interrupção de férias. 

 
8.4 Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias encaminhadas 

diretamente pela chefia do servidor, tendo em vista que a interrupção só poderá ocorrer 
pelos motivos elencados no item 8.1, ou em casos excepcionais, de imprescindível 
necessidade do serviço e mediante solicitação da autoridade máxima do órgão (Reitor). 
Nos casos em que a necessidade de interrupção for declarada pelo Reitor, a Pró-
Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) emitirá portaria para a 
efetivação da interrupção das férias. 

 
 
9 – CANCELAMENTO DE FÉRIAS PAGAS  



 
9.1 O cancelamento de férias já pagas deverá ser somente em situações 

excepcionais e de interesse da administração. 
 
9.2 O procedimento de cancelamento ou a perda de direito das férias  implicará 

em devolução da remuneração de férias, na forma  prevista no Art. 46 da Lei nº 
8.112/1990. 

 
 
10 – SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO  
 
10.1 É o pagamento devido ao substituto pelo exercício de função de direção ou 

chefia na proporção dos dias de efetiva substituição em casos de impedimento ou 
afastamento, legal ou regulamentar, do titular de Cargo de Direção (CD), de Função 
Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC). 

 
10.2 No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para posterior 
encaminhamento à PROGP. 

 
10.3 No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 
PROGP. 

 
10.4 O substituto eventual fará jus à retribuição pelo exercício de CD, FG ou 

FCC, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do 
titular, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. 

 
10.5 Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência 

de: 
a) férias regulamentares; 
b) afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento 
contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 
c) ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (dois 
dias); casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos 
(oito dias consecutivos); 
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; 
e) júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei; 
f) licença à gestante, à adotante e à paternidade; 
g) licença para tratamento da própria saúde; 
h) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
i) afastamento preventivo(até 60 dias, prorrogável por igual período) e 
j) participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual 
período) e processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, 
prorrogável por igual período). 

 
 
10.6 O substituto eventual assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício da CD, FG ou FCC, nos casos dos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, na vacância do cargo, 



exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC. 
Em razão disso, nos primeiros trinta (30) dias, caso ele já possua CD, FG ou FCC, 
deverá optar por uma das remunerações, a do seu cargo ou do cargo do substituído. 

 
10.7 Após os primeiros trinta (30) dias de substituição, o substituto eventual 

deixará de acumular as funções e receberá apenas pela CD, FG ou FCC relativa ao 
posto que estiver substituindo, não se tratando mais de acumulação, mas de exercício 
exclusivo da função substituída. 

 
10.8 O titular de CD, FG ou FCC não poderá ser substituído durante o período 

em que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes ao cargo ou função que 
ocupa. 

 
10.9 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 
substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à PROGP/DIPES 
os períodos de substituição, via SIGRH,  para fins de pagamento e registro. 

 
10.10 Essa substituição será automática e cumulativa nas hipóteses de 

vacância, destituição, afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, 
sendo que o substituto eventual não poderá escusar-se do dever da substituição, 
devendo exercê-la com zelo e dedicação. 

 
10.11 Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, 

não podem gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos 
respectivos regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) ou pela Reitoria, conforme o caso.  

 
10.1 É o pagamento devido ao substituto pelo exercício de função de direção ou 

chefia na proporção dos dias de efetiva substituição em casos de impedimento ou 
afastamento, legal ou regulamentar, do titular de Cargo de Direção (CD), de Função 
Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC). 

 
10.2 No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para posterior 
encaminhamento à PROGP. 

 
10.3 No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 
PROGP. 

 
10.4 O substituto eventual fará jus à retribuição pelo exercício de CD, FG ou 

FCC, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do 
titular, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. 

 
10.5 Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência 

de: 
a) férias regulamentares; 
b) afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento 
contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 
c) ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (dois 
dias); casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 



madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos 
(oito dias consecutivos); 
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; 
e) júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei; 
f) licença à gestante, à adotante e à paternidade; 
g) licença para tratamento da própria saúde; 
h) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
i) afastamento preventivo(até 60 dias, prorrogável por igual período) e 
j) participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual 
período) e processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, 
prorrogável por igual período). 

 
10.6 O substituto eventual assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício da CD, FG ou FCC, nos casos dos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular. Em razão disso, nos 
primeiros trinta (30) dias, caso ele já possua CD, FG ou FCC, deverá optar por uma 
das remunerações, a do seu cargo ou do cargo do substituído. 

 
10.7 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto eventual 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 

 
10.8 Após os primeiros trinta (30) dias de substituição, o substituto eventual 

deixará de acumular as funções e receberá apenas pela CD, FG ou FCC relativa ao 
posto que estiver substituindo, não se tratando mais de acumulação, mas de exercício 
exclusivo da função substituída. 

 
10.9 O titular de CD, FG ou FCC não poderá ser substituído durante o período 

em que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes ao cargo ou função que 
ocupa. 

 
10.10 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 
substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à PROGP/DIPES 
os períodos de substituição, via SIGRH, para fins de pagamento e registro. 

 
10.11 Essa substituição será automática e cumulativa nas hipóteses de 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, sendo que o 
substituto eventual não poderá escusar-se do dever da substituição, devendo exercê-la 
com zelo e dedicação. 

 
10.12 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto imediato 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 
 

10.13 Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, 
não podem gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos 
respectivos regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) ou pela Reitoria, conforme o caso. (Redação dada pela Ordem de Serviço nº 
063, de 22 de agosto de 2014)  

 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/gabin/Ordem%20de%20servico%20063.pdf
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
11.1 Por falta de amparo legal, as férias usufruídas em desconformidade ao 

registro serão consideradas como falta ao serviço. 
 
11.2 A observância destas orientações não desobriga o servidor do 

acompanhamento e cumprimento da legislação em vigor relativa às férias.  
 
11.3 Os casos omissos nesta orientação serão tratados pela PROGP/DIPES, 

observada a legislação vigente. 
 
11.4 O servidor poderá acompanhar a programação de suas férias através do 

Portal www.siapenet.gov.br. 
 

11.5  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 

 
 

 
PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP 

Reitora 
 




