
23 - CONTRATO TEMPORÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS
I - Os servidores contratados para atuação junto ao Estado de Sergipe no regime jurídico especial 
autorizado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, disciplinado localmente pela Lei nº 6.691/2009 
fazem jus, no momento do encerramento do contrato por rescisão a pedido ou por conveniência da 
Administração/interesse público, às verbas rescisórias compreendidas pelo valor pecuniário correspondente: 
a)  ao pagamento do saldo de dias laborados e não remunerados até o momento da rescisão; 
b)  à indenização do aquisitivo de férias integrais vencidas e não usufruídas, acrescidas do terço ferial; 
c)  à indenização do aquisitivo ferial não integralizado, computando-se o número de meses laborados 
após a última integralização, considerando-se a fração laborada igual ou superior a 15 (quinze) dias 
como mês integral, acrescendo-se ao montante resultante desse cálculo o terço ferial; 
d)  à indenização da gratificação natalina proporcional, computando-se o número de meses laborados 
após a última integralização, considerando-se a fração laborada igual ou superior a 15 (quinze) dias 
como mês integral.
II – A base de cálculo da indenização será o valor da última remuneração.
III – Apenas o valor definido no item “a” deverá ser utilizado para cálculo de contribuição previdenciária.
IV – Fica resguardado o direito ao pagamento de férias adquiridas, acrescidas do terço ferial, e de 
gratificação natalina integral a quem adimpliu o respectivo tempo de serviço durante a vigência do 
contrato.
V - Na hipótese de rescisão do contrato temporário por conveniência da Administração ou por interesse 
público, além do 13º salário e férias, o contratado fará jus ao pagamento de indenização correspondente 
ao valor da última remuneração mensal. Entretanto, quando a rescisão ocorrer em período inferior a 
30 (trinta) dias do término do contrato, a indenização corresponderá à remuneração proporcional ao 
número de dias restantes até o encerramento do vínculo.
VI – Sobre os valores definidos nos itens “b”, “c” e “d” do inciso I, e no inciso V, não incidirão 
contribuição previdenciária nem retenção do IR, por se tratarem de verbas tipicamente indenizatórias.
(Verbete alterado em apreciação do processo 010.000.00051/2020-4, Parecer nº 1894/2020. Ata da 
182ª RE, 16.07.2020).

Tema 14:  Contrato temporário


