Tema 37: Adicionais

50 - ADICIONAL NOTURNO.
I- Faz jus ao adicional noturno no valor de 20% (vinte por cento) da hora normal, o
servidor que labora entre as 22:00 horas da noite e as 05 horas da manhã, considerada
sua jornada legal de trabalho.
II- O percentual legal do adicional noturno (20%), nos casos de prestação de serviço
extraordinário realizado entre as 22:00 horas da noite e as 05:00 horas da manhã, deve
ser calculado com base no valor da hora normal acrescido de 50% (cinquenta por cento).
III- Compete à Secretaria ou Órgão estadual no qual ocorra a prestação do serviço, a
análise direta e ﬁnal dos pedidos de pagamento do adicional noturno que digam
respeito ao serviço prestado até 03 anos anteriores ao requerimento, devendo os
pedidos acima desse prazo ou naqueles em que houver justiﬁcada controvérsia, ser
encaminhados à PGE, observada em qualquer hipótese a incidência da prescrição
quinquenal.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00923/2011-8, Parecer
Normativo nº 002/2012, Ata da 97ª R.E. De 19.12.2012.
VIII – Sobre o valor da indenização não incidem contribuição previdenciária nem
imposto de renda.
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 incisoVI 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

Tema 37: Adicionais

INSTRUÇÃO :
DocumentosNecessários:
a) Declaração da cheﬁa imediata informando o horário de trabalho
b) Certidão de tempo de serviço
c) Declaração da respectiva cheﬁa
d) Declaração ou ofício do local de trabalho do servidor, informando a vigência.
(Data que assumiu as funções).

62 - DA INCIDÊNCIA DO IR SOBRE O ADICIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS.
I - Incide Imposto de Renda, que deverá ser retido na fonte, sobre o adicional de um
terço de férias gozadas, presente a sua natureza remuneratória;
II - A não incidência do Imposto de Renda em relação ao adicional de um terço dar-se-á,
tão apenas, em relação às férias não gozadas, pagas por ocasião de aposentadoria/
exoneração/demissão do servidor público, presente a sua natureza indenizatória.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 018.000.18429/2015-0, Parecer
nº 5118/2015, Ata da 141ª R.E. De 25.11.2015.

