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SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de consulta formulada pelo Ministério da Educação, por intermédio do
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, acerca da interpretação e, consequente, aplicação da
legislação afeta à concessão de adicional de serviço extraordinário. 

ANÁLISE

2. Consta dos autos o Oficio n° 235/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, no qual o
Coordenador Geral de Gestão de Pessoas solicita esclarecimentos sobre a possibilidade de prestação
de serviços extraordinários por servidores que atuam em avaliação Quadrienal dos programas que
compõem o Sistema Nacional de Pós Graduação. Nesse sentido, requer orientação e esclarecimentos
concernentes à aplicação da legislação sobre o tema. 
3. Sobre o assunto, pertinente destacar a Orientação Normativa nº  02, de 06 de maio
de 2008, a qual estabelece orientação aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal, quanto ao pagamento de adicional por serviço extraordinário, de que
tratam os arts. 73 e 74 da Lei nº  8.112/1990, senão vejamos:  

"Art. 2º Somente será autorizada a prestação de serviço extraordinário para atendimento de situações
excepcionais e transitórias, por imperiosa necessidade, para execução de tarefas cujo adiamento ou
interrupção importe em prejuízo manifesto para o serviço.
 (...) 
Art. 4º O serviço extraordinário não poderá ter duração superior a duas horas por jornada de trabalho,
devendo ainda ser observado o limite de quarenta e quatro horas mensais e 90 (noventa) horas anuais.
Parágrafo único. O limite anual poderá ser acrescido de quarenta e quatro horas mediante autorização
da Secretaria de Recursos Humanos, por solicitação do órgão ou entidade, mediante comprovação de
disponibilidade orçamentária e financeira."

4. Verifica-se, pois, que nos casos em que seja necessária a realização de serviços
extraordinários para atendimento a situações excepcionais e transitórias, será autorizado o pagamento
do respectivo adicional, respeitadas as disposições do artigo 4º , acima transcrito, o qual impõe o
limite de 44 (quarenta e quatro) horas mensais e 90 (noventa) horas anuais.
5. Nesse sentido, já se manifestou anteriormente esta Secretaria, por intermédio da NOTA
TÉCNICA Nº  207/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, que: "A ON supra estabelece que as primeiras 44
(quarenta e quatro) horas mensais e 90 (noventa) horas anuais serão autorizadas pelo dirigente de
recursos humanos do órgão ou entidade, podendo o limite anual ser acrescido em 44 (quarenta e
quatro) horas, mediante autorização desta Secretaria de Recursos Humanos, por solicitação do órgão
ou entidade, que deverá comprovar disponibilidade orçamentária e financeira." 
6. Portanto, até o limite imposto pela ON nº  02/2008 o próprio órgão, através do seu
dirigente de recursos humanos, poderá avaliar e autorizar a necessidade de prestação de serviço
extraordinário. Assim, somente nas hipóteses em que for necessário exceder esse limite é que haverá
necessidade de solicitação a esta SGP/MP.
7. Interessante destacar que, essa avaliação deve ser feita considerando-se as legislações
afetas ao tema, as quais têm por escopo atender a situações excepcionais e transitórias, com vistas à
execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo manifesto para o serviço.
Destaque-se a competência dos órgãos de controle para a avaliar a legalidade diante do caso concreto.
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8. Nestes termos, submete-se esta Nota Informativa à consideração superior,
recomendando à devolução dos autos ao órgão consulente, uma vez que, a avaliação da necessidade e
enquadramento da prestação de serviços extraordinários, até o limite imposto pela Orientação
Normativa destacada, deverá ser realizada pelo dirigente de recursos humanos do órgão ou entidade.

À consideração superior. 

 

ALICE LIMA SILVA MOTTA
Analista de Negócios

 

De acordo. Submeta-se o presente processo ao Diretor do Departamento de
Remuneração e Benefícios, para deliberação.

 

TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral de Previdência e Benefícios para o Servidor - Substituto

 

Aprovo. Restituam-se os autos ao Ministério da Educação, para conhecimento e
providências que julgue necessárias.

 

ERASMO VERÍSSIMO DE CASTRO SAMPAIO
Diretor do Departamento de Remuneração e Benefícios

 
 

Documento assinado eletronicamente por ERASMO VERÍSSIMO DE CASTRO
SAMPAIO, Diretor, em 04/09/2017, às 15:59.

Documento assinado eletronicamente por TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA,
Coordenador-Geral de Previdência e Benefícios - Substituto, em 04/09/2017, às 16:10.

Documento assinado eletronicamente por ALICE LIMA SILVA MOTTA, Analista de
Negócios , em 04/09/2017, às 16:15.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 4482390 e o
código CRC 255D7B0C.
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