
Tema 07: Férias

15 - ACUMULAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR MILITAR
I - Não pode a acumulação de férias para o servidor militar ultrapassar o limite de três 
períodos aquisitivos, ressalvadas excepcional necessidade do serviço.
II - Nos casos de acumulação legal, não poderá a Administração Pública pagar o adicional 
ferial sem o afastamento para o gozo de férias, ressalvada a suspensão após o início 
da sua fruição.
III - O servidor militar que contar com mais de vinte anos de efetivo serviço deve ter 
prioridade no gozo anual de férias e regularização de eventual acúmulo, a fim de 
evitar o pedido indenizatório após a transferência para a reserva;
IV - É possível a indenização de férias não gozadas, referente a período aquisitivo integral 
ou proporcional, assegurada, quanto ao último, a fração de 1/12 avos por cada mês 
integral de exercício, reclamadas por militares reformados ou da reserva remunerada, 
ressalvada a aplicação da prescrição prevista no Decreto n.º 29.910/1932, incidentes 
sobre os períodos que antecederem a cinco anos contados da data de passagem à 
reforma ou reserva remunerada.
Verbetes editados em apreciação dos processos de nºs 022.101.01099/2011-3, 
022.101.01351/2011-0, 022.101.01338/2011-5, 022.101.01349/2011-3, 022.101.01354/2011-4, 
022.101.01352/2011-5, 022.101.01343/2011-6, 022.101.00123/2012-1 e 022.101.00124/2012-4, 
Parecer Normativo nº 03/2012. Ata da 87ª R.E. De 03.07.2012, com alteração feita na 
180ª R.O de 18.08.19, em apreciação aos processos 010.000.00369/2019-9 e 
026.000.01377/2019-9.
V - A liquidação do valor da indenização deve tomar por base o valor da última remuneração 
percebida em pelo interessado.
Verbetes editados em apreciação dos processos de nºs022.101.01099/2011-3, 
022.101.01351/2011-0, 022.101.01338/2011-5, 022.101.01349/2011-3, 022.101.01354/2011-4, 
022.101.01352/2011-5, 022.101.01343/2011-6, 022.101.00123/2012-1 e 022.101.00124/2012-4, 
Parecer Normativo nº 03/2012. Ata da 87ª R.E. De 03.07.2012, com alteração feita na 
101ª R.E de 26.03.13.

NSTRUÇÃO PARA OS MILITARES LICENCIADOS A PEDIDO 
E PARA MILITARES INATIVOS:
Documentos Necessários:
a)  Último contracheque
b)  Último aviso de férias gozadas (se houver)
c)   Portaria de Licenciamento ou Portaria de Inativação
d)  Certidão de tempo de serviço 
e)  Ficha financeira do período laborado
f)  Declaração de pendência de férias, incluindo o quantitativo de meses laborados 
após integralização do último período aquisitivo.
g)  Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado (SEAD)



29 – ACUMULAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E/OU 13º – CARGO COMISSIONADO 
E EFETIVO.
I – O acúmulo de férias superior a dois períodos aquisitivos, por servidor ativo, não 
acarreta a perda do direito ao gozo do excedente, sem prejuízo do respectivo terço 
ferial, desde que motivado por imperiosa necessidade do serviço a ser comprovada 
pelo superior hierárquico contemporâneo à época do requerimento.
(Verbete alterado para inclusão de novo inciso I e renumeração dos incisos seguintes 
em apreciação do processo de nº 010.000.00808/2018-8, Parecer nº 1158/2019, Ata da 
186ª R.O. De 12.03.2020.)
II – As férias não gozadas remanescentes no patrimônio jurídico do servidor público no 
momento da extinção do vínculo, consideradas na sua integralidade e/ou proporcionalmente 
ao período aquisitivo não integralizado, poderão ser indenizadas ainda que acima do 
número de duas acumuladas, desde que o servidor comprove que requereu as férias e 
que não as gozou em razão exclusivamente do serviço, através de declaração própria 
do superior hierárquico contemporâneo. Para efeito de indenização, afastam-se os 
períodos tragados pela prescrição quinquenal, contada da data que marca a impossibilidade 
de gozo, a qual coincide com a data de desfazimento do vínculo: formalização da aposentadoria, 
exoneração de cargos comissionados ou efetivos ou falecimento.
(Verbete alterado na 180ª R.O. de 18.08.2019 em apreciação aos processos 
010.000.00369/2019-9 026.000.01377/2019-9 e conforme entendimento do Parecer 
Normativo nº 004/2019)
III – O servidor desligado do cargo faz jus à indenização da gratificação natalina e das 
férias proporcionais aos meses de efetivo exercício, sendo computado para tal fim a 
fração de um mês igual ou superior a 15 dias laborados. 
IV – O valor da indenização, tanto no que se refere a férias integrais ou proporcionais, 
quanto no que se refere a gratificação natalina proporcional, toma como parâmetro o 
valor da remuneração do último mês trabalhado integralmente, e deve ser compensada 
ou com eventual saldo de salário pago após a exoneração ou com a primeira parcela 
do 13º salário já antecipada em função da data de aniversário do servidor. 
V – A destituição da titularidade do cargo em comissão exercido por servidor titular de 
cargo efetivo não enseja o pagamento de indenização de gratificação natalina em 
relação à remuneração do cargo comissionado, devendo esta verba ser regularmente 
paga no mês de dezembro de cada ano com base nos vencimentos desse mesmo mês, 
devendo o gozo das férias ocorrer no vínculo efetivo.
VI - As férias dos servidores públicos cedidos ao Estado de Sergipe não serão objeto de 
indenização, desde que possam ser usufruídas quando do retorno do servidor ao 
órgão ou entidade de origem. Para que haja indenização é necessária a comprovação 
da impossibilidade do gozo órgão de origem. 
VII – No caso do inciso anterior, o valor da indenização corresponderá ao valor total do 
cargo ocupado, representado pelo somatório do cargo efetivo acrescido do cargo em 
comissão percebido no Estado, mais o terço de férias sobre esse total.
VIII – Sobre o valor da indenização não incidem contribuição previdenciária nem 
imposto de renda. 
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Verbete alterado na 132ª R.E. de 09.03.2015 em apreciação aos processos 
013.000.02915/2012-4, 009.000.00145/2014-9 e conforme entendimento do Parecer 
Normativo nº 036/2015; reeditado seus incisos V, VI e VII na 159ª R.O. de 07.06.2017 em 
apreciação dos autos de nº 010.000.00244/2017-1, com errata no inciso VI na 160ª RO 
de 13.07.2017
IX – O disposto nos arts. 108, II da Lei Estadual nº 2.148/77 e art. 83, I da Lei Complementar 
nº 16/94 deixam de ter aplicabilidade em virtude de não guardarem alinhamento com 
o disposto nos arts. 7º, XVII e 39, §3º da Constituição Federal de 1988, ficando vedada 
a perda de aquisitivos de férias em decorrência de afastamentos por licença médica 
para o tratamento da própria saúde, independentemente do total de dias de licença.
Inciso incluído na apreciação do processo de nº 010.000.00409/2017-3, proveniente do 
Parecer nº 4595/17, convertido em PN nº 53/2017, Ata da 161ª R.O. De 06.09.2017
X - No caso dos servidores comissionados exonerados e, sem solução de continuidade, 
renomeados para o mesmo cargo, ainda que em lotação diversa da originária, há 
mero prosseguimento do vínculo funcional anterior, de modo a continuar-se a contagem 
do aquisitivo de férias e de gratificação natalina em curso, sem direito à indenização 
dessas verbas por ocasião da reinvestidura no cargo.
XI - Os técnicos em radiologia e operadores de Raio X que operem direta e permanentemente 
com Raios X e com substâncias radioativas, independentemente de regime jurídico, 
possuem direito a 20 (vinte) dias consecutivos e inacumuláveis de férias por semestre, 
com terços de férias calculados com base nos vintídios, orientação que deve ser igualmente 
observada quando da indenização de suas férias.
Verbete alterado em apreciação do processo de nº 010.000.00261/2018-1, proveniente 
do Parecer nº 5092/18, convertido em PN nº 56/2018, Ata da 169ª R.O. De 03.10.2018

INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS:
DocumentosNecessários:

a)  Últimocontracheque
b)  Últimoavisodefériasgozadas(sehouver)
c)  Portaria/Decreto de nomeação e de exoneração
d)  Certidãodetempodeserviço
e)  Fichafinanceiradoperíodolaborado
f)   Declaraçãodeexistênciaounãodependênciadeférias
g)  Declaração de inexistência de débito e de processo administrativo disciplinar
h) Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado

Verbete alterado na 132ª R.E. de 09.03.2015 em apreciação aos processos 
013.000.02915/2012-4, 009.000.00145/2014-9 e conforme entendimento do Parecer 
Normativo nº 036/2015; reeditado seus incisos V, VI e VII na 159ª R.O. de 07.06.2017 em 
apreciação dos autos de nº 010.000.00244/2017-1, com errata no inciso VI na 160ª RO 
de 13.07.2017
IX – O disposto nos arts. 108, II da Lei Estadual nº 2.148/77 e art. 83, I da Lei Complementar 
nº 16/94 deixam de ter aplicabilidade em virtude de não guardarem alinhamento com 
o disposto nos arts. 7º, XVII e 39, §3º da Constituição Federal de 1988, ficando vedada 
a perda de aquisitivos de férias em decorrência de afastamentos por licença médica 
para o tratamento da própria saúde, independentemente do total de dias de licença.
Inciso incluído na apreciação do processo de nº 010.000.00409/2017-3, proveniente do 
Parecer nº 4595/17, convertido em PN nº 53/2017, Ata da 161ª R.O. De 06.09.2017
X - No caso dos servidores comissionados exonerados e, sem solução de continuidade, 
renomeados para o mesmo cargo, ainda que em lotação diversa da originária, há 
mero prosseguimento do vínculo funcional anterior, de modo a continuar-se a contagem 
do aquisitivo de férias e de gratificação natalina em curso, sem direito à indenização 
dessas verbas por ocasião da reinvestidura no cargo.
XI - Os técnicos em radiologia e operadores de Raio X que operem direta e permanentemente 
com Raios X e com substâncias radioativas, independentemente de regime jurídico, 
possuem direito a 20 (vinte) dias consecutivos e inacumuláveis de férias por semestre, 
com terços de férias calculados com base nos vintídios, orientação que deve ser igualmente 
observada quando da indenização de suas férias.
Verbete alterado em apreciação do processo de nº 010.000.00261/2018-1, proveniente 
do Parecer nº 5092/18, convertido em PN nº 56/2018, Ata da 169ª R.O. De 03.10.2018

INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS:
DocumentosNecessários:

a)  Último contra cheque
b)  Último aviso de férias gozadas (se houver)
c)  Portaria/Decreto de nomeação e de exoneração
d)  Certidão de tempo de serviço
e)  Ficha financeira do período laborado
f)   Declaração de existência ou não dependência de férias
g)  Declaração de inexistência de débito e de processo administrativo disciplinar
h) Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado
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INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS:
DocumentosNecessários:

a)  Últimocontracheque
b)  Últimoavisodefériasgozadas(sehouver)
c)  Portaria/Decreto de nomeação e de exoneração
d)  Certidãodetempodeserviço
e)  Fichafinanceiradoperíodolaborado
f)   Declaraçãodeexistênciaounãodependênciadeférias
g)  Declaração de inexistência de débito e de processo administrativo disciplinar
h) Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado

INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS:
Documentos Necessários:

a)  Último contracheque

b)  Último aviso de férias gozadas (se houver)

c)  Portaria da aposentadoria

d)  Certidão de tempo de serviço 

e)  Ficha financeira do período laborado

f)   Declaração de existência ou não de pendência de férias

g)  Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado
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