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Assunto: Férias – Cálculo de adicional de 1/3 de férias de servidores integrantes da carreira 

de Magistério que também operam raio “x” 
 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.   A Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas de Folha de Pagamento – CGFOP 

solicita manifestação sobre a correta forma de cálculo de adicional de 1/3 de férias dos 

servidores integrantes da Carreira de Magistério Superior ou Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico ou Magistério do Ensino Básico Federal, que operam direta e 

permanentemente, com raio-X, substância radioativa ou ionizante e façam jus a 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias. 
 

2.  Após analise, esta Secretaria de Gestão Pública conclui, com sustentação na 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH Nº 2, de 23 de fevereiro de 2011, que o adicional de 

férias em questão será calculado com base na remuneração normal do mês, proporcional aos 

dias usufruídos em cada semestre. 
 

3.   Pelo retorno dos autos à Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas de Folha de 

Pagamento – CGFOP, para conhecimento e demais providências de sua competência. 

INFORMAÇÕES 
 

4.   Por intermédio do Memorando nº 191/2014/DEGEP/SEGEP/MP datado de 

02/08/2014, a Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas de Folha de Pagamento – CGFOP se 

manifesta com fulcro na Orientação Normativa SRH nº 2, de 23 de fevereiro de 2011, sobre o 

adicional de 1/3 de férias dos servidores da Carreira de Magistério Superior ou Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ou Magistério do Ensino Básico Federal, que operam 

direta e permanentemente com raio “X” ou substâncias radioativas, com o entendimento de 

que, nestas condições as férias devem ser usufruídas a cada semestre, em etapas de, no 

mínimo 20 dias cada, não podendo ser acumulados, razão pela qual o adicional de férias em 

relação a cada período de afastamento, deve ser calculado sobre a remuneração normal do 

mês, proporcional aos dias usufruídos em cada semestre. 
 

5.  Com o objetivo de orientar os órgãos e entidades integrantes do SIPEC, esta 

Secretaria de Gestão Publica editou a ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH Nº 2, de 23 de 

fevereiro de 2011, que determina em relação ao servidor integrante das carreiras de 



Magistério quando no exercício de suas atividades, que operam, direta e permanentemente, 

com raios “X” e substâncias radioativas farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que 

devem ser usufruídas semestralmente em etapas de no mínimo 20 (vinte) dias cada, sendo 

vedada sua acumulação, fazendo jus ao adicional de férias em relação a cada período de 

afastamento, calculados sobre a remuneração normal do mês, proporcional aos dias 

usufruídos em cada semestre. 
 

6.  Destaque-se que sobre o assunto, que este Departamento de Normas e 

Procedimentos Judiciais já se manifestou por meio da Nota Informativa nº 

615/2010/CGNOR/DENOP/SRH/MP, datada de 25 de outubro de 2010, no qual concluiu que 

o adicional de férias dos servidores que operam, direta e permanentemente, com raio “X”, 

substância radioativa ou ionizante será calculado com base na remuneração normal do mês, 

proporcionando aos 20 (vinte) dias de férias a que faz jus. 
 

7.  Portanto, tendo em vista o disposto na ON 2/2011, esta Secretaria de Gestão 

Pública conclui, que o adicional de férias dos servidores integrantes das carreiras de 

Magistério que operam, direta e permanentemente, com raio-X, substância radioativa ou 

ionizante será calculado com base na remuneração normal do mês, sendo que um semestre 

deve ser de 20 (vinte) dias e o segundo de 25 (vinte e cinco) dias. 

 

À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral. 
 

 

Brasília,  01 de  abril  2015. 
 

 

TELMA NUNES MENEZES 

       Técnica da DILAF 

 

       

        MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

        Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens 

       Licenças e Afastamentos - DILAF 
 

De acordo. Encaminhem-se os autos para apreciação do Senhor Diretor. 
 

 

Brasília,  02 de  abril  2015. 
 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 
 

 

 

  Aprovo. Retornem-se os autos a Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas de 

Folha de Pagamento – CGFOP na forma proposta. 
 

Brasília,  02 de  abril  2015. 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


