
 
 
 

 
 
ORDEM DE SERVIÇO No  003/2014 

 
 

 Em 16 de janeiro de 2014, o Reitor em exercício da Universidade Federal 
de São João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, tendo em vista a ampliação 
da eficácia e da eficiência administrativa na UFSJ, e considerando o Termo de 
Cooperação no. 013/2013, de 30/08/2013, que tem por objeto o desenvolvimento de 
estudos em tecnologia da informação e modernização da gestão pública, para 
implantação e aprimoramento de sistemas informatizados de gestão administrativa e de 
pessoas e dá outras providências, 
 
 
  RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:  
 
 

Art. 1º Fica instituído SIG – Sistema Integrado de Gestão da UFSJ, que 
tem por finalidade a realização de procedimentos administrativos e seus trâmites, 
obedecendo à legislação pertinente. 

 
Parágrafo único. São subsistemas do SIG: 
 
I - SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, 

e 
II - SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Art. 2º Os módulos do SIG, integrantes de cada subsistema, serão 

implantados de maneira gradual em conformidade com o cronograma estabelecido no 
Termo de Cooperação. 
 

Art. 3º A partir de 20 de janeiro de 2014 fica implantado o módulo 
“Protocolo” do SIPAC, que promoverá os fluxos de documentos e processos, bem 
como instituirá a correspondência interna eletrônica (memorando e memorando-
circular), em substituição ao SISPRO – Sistema de Controle de Processos.  

 
Art. 4º Do acesso ao SIG: 
 
§1º O acesso ao novo sistema se dará pela internet através dos 

navegadores “Gloogle Chrome” ou “Mozilla Firefox“ no link www.sig.ufsj.edu.br.  
 

  §2º No primeiro acesso ao SIG, os servidores efetivos deverão preencher 
o formulário eletrônico a fim de gerar seu cadastro junto ao sistema. 
 

§3º Os colaboradores terceirizados terão acesso por meio de registro 
realizado pela equipe de implantação do sistema. 

 
§4º Serão efetuados apenas os registros dos servidores e colaboradores 

terceirizados que possuam e-mail institucional (usuário @ufsj.edu.br). 
 



§5º Os servidores/colaboradores que não possuem e-mail institucional, 
deverão solicitar ao setor competente, por meio do preenchimento de formulário 
eletrônico disponível no endereço 
http://www.ufsj.edu.br/ntinf/instrucoes_solicitacao_servico.php. 

 

Art. 5º A partir de 20 de janeiro de 2014, toda a tramitação de 
memorandos, memorandos-circulares e processos administrativos na Instituição deverá 
ocorrer via SIG, sendo vedado o uso de “livro de protocolo”, para estes casos. 
 

Art. 6º Os processos serão abertos, exclusivamente, pelos serviços de 
protocolo na sede e nos campi fora de sede, sendo o Arquivo Permanente no Campus 
Santo Antônio responsável pela montagem dos processos na sede e as unidades de 
Prefeitura da PROAD nos campi avançados.  

 
Parágrafo único. A eventual abertura de processos pelas demais 

unidades administrativas e acadêmicas da UFSJ, será objeto de ordem de serviço 
complementar. 

 
Art. 7º Os processos em tramitação, abertos anteriormente ao SIG, 

deverão ter sua movimentação registrada no SIPAC/Protocolo pela unidade em que se 
encontram, conforme orientado em treinamento oferecido pela Instituição no período de 
a 8 a 16.01.2014.  

 
§1º Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para promover o 

registro da movimentação no sistema, conforme disposto no caput deste artigo, exceto 
aquelas unidades que possuem mais de 100 processos a cadastrar, que deverão 
solicitar dilatação do prazo à comissão de implantação, instituída pela Portaria/Reitoria 
n º 946, de 13 de setembro de 2013. 

 
§2º  Eventuais dúvidas deverão ser sanadas através de consulta à equipe 

responsável pelo processo de implantação ou pelo suporte do NTINF. 
 

Art. 8º A partir da implementação da correspondência eletrônica, somente 
poderão ser impressos os memorandos que necessitem ser juntados aos processos, 
sendo vedada a veiculação impressa dos mesmos com registro em livros de protocolo 
ou arquivamento em pastas físicas. 
 

Art. 9º Para fins da aplicação desta Ordem de Serviço, serão adotados os 
conceitos e as definições estabelecidos pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivo 
(anexo I). 

 
Art. 10. Ficam extintos os sistemas SISPRO e SISPES da UFSJ. 

 
Art. 11. Esta Ordem de Serviços entra em vigor na data de 20 de janeiro 

de 2014. 
 
Art. 12. Publique-se.  

 
São João del-Rei, 16 de janeiro de 2014. 

 
 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 
Reitor em exercício 



ANEXO I 
 

DEFINIÇÕES E CONCEITOS DA CONARQ 
 
Arquivo: Conjunto de documentos produzidos, recebidos, portanto acumulados em 
processo natural, por instituição pública ou privada, no exercício de suas funções e 
atividades, conservados para servir de referência, informação, testemunho ou prova. 
Os arquivos classificam-se em Arquivo Corrente, Arquivo Intermediário e Arquivo 
Permanente. 
 
Arquivo Corrente: Arquivos das unidades administrativas e acadêmicas, onde devem 
ficar custodiados os documentos que ainda servem regularmente à administração. 
 
Arquivo Corrente: Arquivos das unidades administrativas e acadêmicas, onde devem 
ficar custodiados os documentos que ainda servem regularmente à administração. 
 
Arquivo Intermediário: Arquivo das unidades administrativas e acadêmicas, onde 
devem ficar custodiados os documentos que são utilizados ocasionalmente. 
 
Arquivo Intermediário: Arquivo das unidades administrativas e acadêmicas da UFSJ, 
onde devem ficar custodiados os documentos que são utilizados ocasionalmente pelas 
mesmas, desde que respeitada a sua temporalidade. 
 
Arquivo Permanente: Unidade administrativa da DIPRE/PROAD, onde devem ficar 
custodiados e preservados permanentemente os documentos de guarda permanente 
das unidades administrativas e acadêmicas. 
 
Assunto: Descrição sumária do assunto a ser objeto de decisões e providências, 
através da tramitação do Processo. Na criação de texto é sugerido: 
a) usar palavras ou expressões particularmente associadas ao processo que possam 
ser facilmente lembradas posteriormente; 
b) ao abreviar uma palavra ou usar uma sigla, procurar fazê-lo sempre da mesma 
forma; 
c) digitar o assunto, suprimindo as preposições “de”, “para” e outras, sempre que o 
texto permitir. 
 
Atividade: Considera-se como atividade a ação, o encargo ou o serviço decorrente do 
exercício de uma função. 
 
Atividade-fim: Quando se refere à ação, encargo ou serviço que um órgão leva a 
efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na 
produção e acumulação de documentos de caráter substantivo e essencial para o seu 
funcionamento. A UFSJ utilizará como referência para a indicação de suas atividades-
meio o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da 
CONARQ – Comissão Nacional de Arquivo. 
 
Atividade-meio: Quando se refere à ação, encargo ou serviço que um órgão leva a 
efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que 
resulta na produção e acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório. 
 
Autuação de Expediente: Ato de abrir, reunir e numerar em série contínua numa só 
pasta, para trâmite generalizado, a coleção inicial de documentos e registros de atos e 
fatos de natureza administrativa/jurídica relacionados a um processo já existente. 



 
Autuação de Processo: Ato de abrir, reunir e numerar em série contínua numa só 
pasta, para trâmite generalizado, a coleção inicial de documentos e registros de atos e 
fatos de natureza administrativa / jurídica relacionados a um mesmo assunto. 
 
Despacho: Registro por escrito de uma decisão, providência ou encaminhamento 
relacionado ao assunto do Processo, Expediente ou Documento Avulso. 
 
Documento avulso: Documento ou conjunto de documentos que não são autuados 
como Processos nem como Expedientes, tratando-se de ofícios, circulares, 
memorandos, convites, cartas, mensagens, exposição de motivos, formulários, 
relatórios, comunicados e outros que devem ter trâmite interno à Unidade. 
 
Documento de Arquivo: São documentos de arquivo todos os registros de 
informação, em qualquer suporte, inclusive o registrado no sistema, produzidos, 
recebidos ou acumulados por uma instituição durante o curso de sua atuação e no 
cumprimento de seus objetivos. Os documentos de arquivo são identificados como 
correntes, intermediários e permanentes, na seguinte conformidade: 
I - consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que se conservam junto 
às unidades produtoras em razão de sua vigência e da freqüência com que são por 
elas consultados; 
II - consideram-se documentos intermediários aqueles com uso pouco freqüente que 
aguardam prazos de prescrição e precaução nas unidades que tenham atribuições de 
arquivo; 
III - consideram-se documentos permanentes aqueles com valor histórico, probatório e 
informativo que devem ser definitivamente preservados. 
Os documentos de arquivo, em razão de seus valores, podem ter guarda temporária ou 
guarda permanente, observados os seguintes critérios: 
I - são documentos de guarda temporária aqueles que, esgotados os prazos de guarda 
na unidade produtora ou nas unidades que tenham atribuições de arquivo podem ser 
eliminados sem prejuízo para a coletividade ou memória da Universidade; 
II - são documentos de guarda permanente aqueles que, esgotados os prazos de 
guarda previstos nas Tabelas de Temporalidade, devem ser preservados, por força das 
informações neles contidas, para a eficácia da ação administrativa, como prova, 
garantia de direitos ou fonte de pesquisa. 
 
Expediente: Documento ou conjunto de documentos protocolados, cuja juntada a 
processo já existente não seja oportuna no momento e cujo estudo e decisão 
independam de consulta ao processo em referência. Deve tramitar com capas 
específicas onde, obrigatoriamente, deve constar o número do processo ao qual o 
mesmo, oportunamente, será incorporado. 
 
Gestão de Documentos: Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, 
avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização 
e a eficiência dos arquivos. 
 
Interessado: Pessoa física, jurídica, unidade ou órgão da UFSJ, órgãos 
governamentais ou outra entidade que se caracterizem como diretamente interessados 
na condução do assunto objeto. 
 
Juntada de Documento: Ato de anexar formalmente um documento ou folha contendo 
informações, despachos, etc. a um Processo, podendo ser providenciado por qualquer 



unidade envolvido na tramitação. Considerando a necessidade de trazer todas as 
informações pertinentes ao assunto / conteúdo tratado no Processo. 
 
Plano de Classificação de Documentos: Instrumento utilizado para classificar todo e 
qualquer documento de arquivo, entendendo-se por classificação de documentos a 
seqüência das operações técnicas que visam agrupar os documentos de arquivo 
relacionando-os ao órgão produtor, à função e atividade responsável por sua produção 
ou acumulação. A UFSJ utilizará como referência para a classificação de seus 
documentos o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da 
CONARQ – Comissão Nacional de Arquivo. 
 
Procedência: Unidade ou órgão da UFSJ que solicitou a abertura do Processo. 
 
Processo: Documento ou conjunto de documentos protocolados e autuados, 
envolvendo o registro de atos e fatos de natureza administrativa/jurídica, cuja 
seqüência de decisões e/ou providências, necessitam ser rigorosamente 
documentadas de fácil acesso para comprovação futura. Inclui tipos diversos de 
documentos e que, recebendo informações, pareceres e despachos, tramita até que se 
cumpra o ato administrativo que gerou sua criação. Sendo considerado uma unidade 
documental em que se reúnem, oficialmente, documentos de natureza diversas no 
decurso de uma ação administrativa ou judiciária, formando um conjunto materialmente 
indivisível. 
 
Protocolar: Registrar a entrada de documentos no Sistema SIPAC módulo Protocolo, 
atribuindo-se um número de identificação, nome da unidade, data e horário de entrada. 
 
Série Documental: Conjunto de documentos do mesmo tipo documental produzido por 
um mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função e atividade e que 
resultam de idêntica forma de produção e tramitação e obedecem à mesma 
temporalidade e destinação. 
 
Tabela de Temporalidade: Instrumento resultante da avaliação documental, aprovado 
por autoridade competente, que define prazos de guarda e a destinação dos 
documentos. A UFSJ utilizará como referência para a definição da temporalidade e 
destino de seus documentos o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 
Documentos da CONARQ – Comissão Nacional de Arquivo. 



 
 
 

 
ORDEM DE SERVIÇO No  004/2014 
 
 
 Em 20 de janeiro de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, tendo em vista a ampliação da eficácia e da 
eficiência administrativa na UFSJ, e considerando a ocorrência de falhas na importação 
da base de dados do sistema legado, que só puderam ser detectadas quando da 
implantação do Sistema Integrado de Gestão da UFSJ,  

 
 
  RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:  
 
 

Art. 1º Para os processos abertos no Sispro: suspender até o dia 31 de 
janeiro de 2014 o efeito das determinações da Ordem de Serviço nº 003, de 16 de 
janeiro de 2014, autorizando sua tramitação na forma tradicional. 

Art. 2º Manter em vigor todas as demais determinações daquela Ordem 
de Serviço, inclusive a abertura e tramitação de novos processos através do SIG. 
 

Art. 3º Publique-se.  
 

São João del-Rei, 20 de janeiro de 2014. 
 
 
 
 

PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP 
Reitora 

 



 
 
 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO No  061/2014 
 
 
 Em 14 de agosto de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando: 

- os princípios da eficiência, eficácia e economicidade que devem orientar a 
Administração Pública; 

- o disposto no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece 
critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, 
 
 
  RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando planejar e 
organizar as ações de transporte na UFSJ: 

 
Art. 1º As viagens ou serviços de transporte relacionados a aulas práticas 

devem ser programadas no Plano de Ensino das disciplinas e cada coordenadoria de 
curso de graduação ou pós-graduação deve apresentar à unidade gestora da frota até 
o dia 29 de agosto o cronograma de todas as aulas práticas de disciplinas do curso 
para todo o segundo semestre letivo de 2014. 

 
§ 1º Não serão atendidas quaisquer viagens solicitadas após a data 

estabelecida. 
 
§ 2º As viagens cujo percurso total, compreendendo o ponto de partida até o 

retorno ao mesmo ponto, ao término da viagem, exceda os 1.500 (mil e quinhentos) 
quilômetros somente serão realizadas de maneira excepcional, mediante autorização 
pela Reitoria. 

 
Art. 2º As solicitações de cota extra serão examinadas pela unidade gestora 

da frota, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação, considerando, além das necessidades do ensino, a 
disponibilidade da frota e dos recursos orçamentários. 

 
Art. 3º São unidades gestoras da frota de veículos da UFSJ: 
 

I - em São João del-Rei, o Setor de Transportes (SETRA); 
 II - no Campus Alto Paraopeba, o Setor de Materiais e Serviços (SEMAS); 

III - no Campus Centro-Oeste Dona Lindu, o Setor de Serviços Gerais (SGCCO); 
IV - no Campus Sete Lagoas, o Setor de Serviços Gerais (SEGSL). 

 
Art. 4º  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

 
PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP 

Reitora



 
 
 

 
 

 ORDEM DE SERVIÇO No  062/2014 
 
 
 Em 21 de agosto de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando: 

- a Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990, artigos 38, 39, 76 e 77 a 80; 
- o Ofício-Circular nº 1 /SRH/MP, de 28 de janeiro de 2005; 
- o Acórdão 3275/2006 - Segunda Câmara TCU. 
- o Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, de 29 de julho de 2005; 
- a Orientação Normativa SRH nº 2, de 23 de fevereiro de 2011 e  
- a Resolução nº 006, de 28 de setembro de 2012, do Conselho Diretor da UFSJ, 

 
 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando a estabelecer 
critérios e uniformizar os procedimentos relativos à programação de férias, para 
garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas e acadêmicas no 
âmbito da Instituição: 

 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 A programação das férias deve ser previamente elaborada pela chefia 

imediata, de acordo com o interesse da Administração e, sempre que possível, atender 
aos interesses do servidor. 

 
1.2 A critério da chefia imediata, as férias poderão ser reprogramadas.  
 
1.3 A programação de férias de técnicos e docentes em exercício nas unidades 

acadêmicas deverá sempre estar em consonância com o Calendário Acadêmico, para 
que não haja transtornos nas atividades da área.  

 
1.4 É recomendável  que o quantitativo de servidores em usufruto de férias não 

seja superior a 50% do pessoal em exercício nas unidades acadêmica/administrativa, 
ficando sobre o gestor imediato da área a responsabilidade de dar cumprimento a esta 
orientação. 

 
1.5 As solicitações de concessão e alteração de férias deverão ser apresentadas 

à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) impreterivelmente 
60 (sessenta) dias de antecedência do início da etapa, através de formulário próprio 
disponível na página da PROGP, no site da UFSJ. 

 
1.6 É de inteira responsabilidade dos gestores das unidades administrativas e 

acadêmicas o controle de programação de férias de seus servidores. 
 
1.7 Os procedimentos relacionados às férias serão realizados estritamente de 

acordo com a legislação em vigor e obedecendo ao cronograma do SIAPE.  
 



1.8 Lançamentos de férias no SIAPENET realizados pelo próprio servidor não 
terão validade. As solicitações de reprogramação de férias deverão ser realizadas 
através de preenchimento de formulário próprio disponível na página da PROGP.  

 
1.9 – As programações de férias referentes ao próximo exercício deverão ser 

realizadas através de planilhas próprias e encaminhadas à Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas até o dia 15 de outubro de cada ano. Após a implantação 
do SIGRH – Módulo Férias as solicitações deverão ser realizadas unicamente através 
do preenchimento de formulário eletrônico disponível no Sistema Integrado de Gestão 
de Recursos Humanos (SIGRH).  

 
 
2 – PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS  
 
2.1 O Técnico Administrativo fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício 

correspondente ao ano civil. 
 
2.2 O ocupante de cargo efetivo do Magistério Superior fará jus a 45 (quarenta e 

cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para exercício de cargo em comissão 
em órgão não integrante das instituições federais de ensino superior, caso em que fará 
jus a 30 (trinta) dias. 

  
2.3 Para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 meses de efetivo 

exercício e para os demais períodos as férias poderão ser solicitadas a partir de 1º de 
janeiro de cada ano civil.  

 
2.4 As férias correspondentes a cada exercício anual, integrais ou a última 

etapa, no caso de parcelamento, deverão ter início até o dia 31 de dezembro.  
 
2.5 Os servidores membros de uma mesma família que tenham exercício na 

UFSJ poderão usufruir férias no mesmo período, desde que requeiram e não haja 
prejuízo das atividades das unidades acadêmicas ou administrativas. 

 
2.6 As férias de servidores que tenham filhos em idade escolar serão concedidas 

preferencialmente no período de férias escolares. 
 
 
3 – PARCELAMENTO DE FÉRIAS  
 
3.1 As férias poderão ser parceladas em até 3 (três) períodos, observado o 

interesse da administração e a Resolução CONDI nº 006/2012. 
 
 
4 – ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS  
 
4.1 De acordo com o disposto no Art. 77 da Lei nº 8.112/1990, é vedado a 

acumulação de férias para o exercício seguinte, exceto por necessidade imperiosa do 
serviço, ou reprogramação em virtude de licença à gestante, licença paternidade e 
licença a adotante. 

 
4.2 Em caso de acumulação de férias, o gestor imediato deverá enviar à Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) documento justificando a 



acumulação, observado o art. 3º, o art. 5º §§ 1º e 2º e o art. 17 da Orientação 
Normativa SRH nº 2 de 23 de fevereiro de 2011.   

 
 
5 – AFASTAMENTOS E LICENÇA 
 
5.1 É vedada a concessão de licença ou afastamento a qualquer título, durante o 

período de férias, sendo considerados como licença ou afastamento apenas os dias 
que excederem o período de férias. 

 
5.2 O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício em 

que retornar, sendo vedada a acumulação para o exercício seguinte em decorrência da 
licença ou afastamento, exceto nos casos de licença à gestante, licença paternidade e 
licença ao adotante. 

 
5.1 As férias programadas, cujos períodos coincidam, parcial ou totalmente, com 

períodos de licenças ou afastamentos, legalmente instituídos, devem ser 
reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte. 

5.2 Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo ano, 
excepcionalmente, será permitida a acumulação de férias para o exercício seguinte, 
nos casos de: 

a) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; e 

b) licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os períodos 
considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

5.3 O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou 
missão no exterior com remuneração, fará jus às férias, que, se não forem 
programadas, serão registradas e pagas a cada mês de dezembro. (Redação dada 
pela Ordem de Serviço nº 089, de 10 de dezembro de 2014)  

 
 
6 – REPERCUSSÃO FINANCEIRA 
 
 Ao registrar férias, há repercussão financeira nos vencimentos do servidor, 

conforme situações abaixo: 
   
6.1 Será acrescida do adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração e, em caso de parcelamento, será pago integralmente na primeira etapa. 
 
6.2 O recebimento de 70% de antecipação de férias, calculado sobre a 

remuneração do período de gozo das férias, é opção do servidor quando da 
programação ou reprogramação e tomará por base a sua situação funcional no 
respectivo período. No caso de parcelamento, a antecipação das férias será paga 
proporcionalmente a cada período da parcela. 

 
6.3 A antecipação da remuneração de férias integrais ou parceladas será 

descontada em parcela única, na folha de pagamento seguinte ao mês do início das 
férias. 

  
6.4 O recebimento antecipado de 50% da gratificação natalina, no caso de 

parcelamento, é opção do servidor quando da programação ou reprogramação, 



podendo ser requerida em qualquer das etapas, desde que as parcelas sejam 
anteriores ao mês de junho de cada ano. 

 
6.5 O imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF) sobre a remuneração das férias 

será calculado separadamente dos demais rendimentos, considerando-se as deduções 
previstas na  legislação em vigor. 

 
6.6 O adicional noturno e as horas extras, quando for o caso, não serão base de 

cálculos para remuneração de férias. 
 
 
7 – INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 
 
7.1 O servidor exonerado, aposentado ou demitido de cargo efetivo ou destituído 

de cargo em comissão, que não tenha usufruído férias, integrais ou proporcionais, tem 
direito à indenização do benefício adquirido e não gozado. A indenização será 
calculada sobre a remuneração do mês correspondente à data da vacância do cargo.  

 
7.2 Na hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu a vacância, a 

indenização será proporcional a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou 
fração superior a 14 (quatorze) dias, acrescida do respectivo adicional de férias. 

 
 
8 – INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS 
  
8.1 As férias, uma vez iniciadas, somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 
máxima do órgão, conforme art. 80 da Lei nº 8.112/1990. O restante do período 
interrompido, integral ou da etapa, será gozado de uma só vez dentro do mesmo 
exercício. 

 
8.2 Não se interrompem férias futuras. Nesse caso, deverá haver apenas a 

reprogramação das mesmas, a critério da chefia imediata e observado o prazo 
estabelecido no item 1.5 dessa OS. 

 
8.3 Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias que não tenham 

respaldo na legislação em vigor. A participação em eventos acadêmicos não justifica 
interrupção de férias. 

 
8.4 Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias encaminhadas 

diretamente pela chefia do servidor, tendo em vista que a interrupção só poderá ocorrer 
pelos motivos elencados no item 8.1, ou em casos excepcionais, de imprescindível 
necessidade do serviço e mediante solicitação da autoridade máxima do órgão (Reitor). 
Nos casos em que a necessidade de interrupção for declarada pelo Reitor, a Pró-
Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) emitirá portaria para a 
efetivação da interrupção das férias. 

 
 
9 – CANCELAMENTO DE FÉRIAS PAGAS  
 
9.1 O cancelamento de férias já pagas deverá ser somente em situações 

excepcionais e de interesse da administração. 



 
9.2 O procedimento de cancelamento ou a perda de direito das férias  implicará 

em devolução da remuneração de férias, na forma  prevista no Art. 46 da Lei nº 
8.112/1990. 

 
 
10 – SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO  
 
10.1 É o pagamento devido ao substituto pelo exercício de função de direção ou 

chefia na proporção dos dias de efetiva substituição em casos de impedimento ou 
afastamento, legal ou regulamentar, do titular de Cargo de Direção (CD), de Função 
Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC). 

 
10.2 No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para posterior 
encaminhamento à PROGP. 

 
10.3 No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 
PROGP. 

 
10.4 O substituto eventual fará jus à retribuição pelo exercício de CD, FG ou 

FCC, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do 
titular, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. 

 
10.5 Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência 

de: 
a) férias regulamentares; 
b) afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento 
contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 
c) ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (dois 
dias); casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos 
(oito dias consecutivos); 
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; 
e) júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei; 
f) licença à gestante, à adotante e à paternidade; 
g) licença para tratamento da própria saúde; 
h) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
i) afastamento preventivo(até 60 dias, prorrogável por igual período) e 
j) participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual 
período) e processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, 
prorrogável por igual período). 

 
 
10.6 O substituto eventual assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício da CD, FG ou FCC, nos casos dos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, na vacância do cargo, 
exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC. 
Em razão disso, nos primeiros trinta (30) dias, caso ele já possua CD, FG ou FCC, 
deverá optar por uma das remunerações, a do seu cargo ou do cargo do substituído. 

 



10.7 Após os primeiros trinta (30) dias de substituição, o substituto eventual 
deixará de acumular as funções e receberá apenas pela CD, FG ou FCC relativa ao 
posto que estiver substituindo, não se tratando mais de acumulação, mas de exercício 
exclusivo da função substituída. 

 
10.8 O titular de CD, FG ou FCC não poderá ser substituído durante o período 

em que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes ao cargo ou função que 
ocupa. 

 
10.9 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 
substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à PROGP/DIPES 
os períodos de substituição, via SIGRH,  para fins de pagamento e registro. 

 
10.10 Essa substituição será automática e cumulativa nas hipóteses de 

vacância, destituição, afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, 
sendo que o substituto eventual não poderá escusar-se do dever da substituição, 
devendo exercê-la com zelo e dedicação. 

 
10.11 Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, 

não podem gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos 
respectivos regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) ou pela Reitoria, conforme o caso.  

 
10.1 É o pagamento devido ao substituto pelo exercício de função de direção ou 

chefia na proporção dos dias de efetiva substituição em casos de impedimento ou 
afastamento, legal ou regulamentar, do titular de Cargo de Direção (CD), de Função 
Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC). 

 
10.2 No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para posterior 
encaminhamento à PROGP. 

 
10.3 No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 
PROGP. 

 
10.4 O substituto eventual fará jus à retribuição pelo exercício de CD, FG ou 

FCC, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do 
titular, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. 

 
10.5 Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência 

de: 
a) férias regulamentares; 
b) afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento 
contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 
c) ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (dois 
dias); casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos 
(oito dias consecutivos); 
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; 
e) júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei; 



f) licença à gestante, à adotante e à paternidade; 
g) licença para tratamento da própria saúde; 
h) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
i) afastamento preventivo(até 60 dias, prorrogável por igual período) e 
j) participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual 
período) e processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, 
prorrogável por igual período). 

 
10.6 O substituto eventual assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício da CD, FG ou FCC, nos casos dos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular. Em razão disso, nos 
primeiros trinta (30) dias, caso ele já possua CD, FG ou FCC, deverá optar por uma 
das remunerações, a do seu cargo ou do cargo do substituído. 

 
10.7 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto eventual 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 

 
10.8 Após os primeiros trinta (30) dias de substituição, o substituto eventual 

deixará de acumular as funções e receberá apenas pela CD, FG ou FCC relativa ao 
posto que estiver substituindo, não se tratando mais de acumulação, mas de exercício 
exclusivo da função substituída. 

 
10.9 O titular de CD, FG ou FCC não poderá ser substituído durante o período 

em que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes ao cargo ou função que 
ocupa. 

 
10.10 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 
substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à PROGP/DIPES 
os períodos de substituição, via SIGRH, para fins de pagamento e registro. 

 
10.11 Essa substituição será automática e cumulativa nas hipóteses de 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, sendo que o 
substituto eventual não poderá escusar-se do dever da substituição, devendo exercê-la 
com zelo e dedicação. 

 
10.12 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto imediato 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 
 

10.13 Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, 
não podem gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos 
respectivos regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) ou pela Reitoria, conforme o caso. (Redação dada pela Ordem de Serviço nº 
063, de 22 de agosto de 2014) 

 



11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
11.1 Por falta de amparo legal, as férias usufruídas em desconformidade ao 

registro serão consideradas como falta ao serviço. 
 
11.2 A observância destas orientações não desobriga o servidor do 

acompanhamento e cumprimento da legislação em vigor relativa às férias.  
 
11.3 Os casos omissos nesta orientação serão tratados pela PROGP/DIPES, 

observada a legislação vigente. 
 
11.4 O servidor poderá acompanhar a programação de suas férias através do 

Portal www.siapenet.gov.br. 
 

11.5  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 

 
 

 
PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP 

Reitora



 
 
 

 
ORDEM DE SERVIÇO No  063/2014 
 
 Em 22 de agosto de 2014, o Reitor em exercício da Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando: 

- a Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990, artigos 38, 39, 76 e 77 a 80; 
- o Ofício-Circular nº 1 /SRH/MP, de 28 de janeiro de 2005; 
- o Acórdão 3275/2006 - Segunda Câmara TCU. 
- o Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, de 29 de julho de 2005; 
- a Orientação Normativa SRH nº 2, de 23 de fevereiro de 2011 e  
- a Resolução nº 006, de 28 de setembro de 2012, do Conselho Diretor da UFSJ, 

 
RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando SUBSTITUIR o 

item 10 da Ordem de Serviço nº 062, de 21 de agosto de 2014, que estabelece 
critérios e uniformiza os procedimentos relativos à programação de férias, para garantir 
o funcionamento adequado das atividades administrativas e acadêmicas no âmbito da 
Instituição: 

10 – SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO  
 
10.1 É o pagamento devido ao substituto pelo exercício de função de direção ou 

chefia na proporção dos dias de efetiva substituição em casos de impedimento ou 
afastamento, legal ou regulamentar, do titular de Cargo de Direção (CD), de Função 
Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC). 

 
10.2 No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para posterior 
encaminhamento à PROGP. 

 
10.3 No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 
PROGP. 

 
10.4 O substituto eventual fará jus à retribuição pelo exercício de CD, FG ou 

FCC, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do 
titular, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. 

 
10.5 Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência 

de: 
- férias regulamentares; 
- afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento 
contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 
- ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral 
(dois dias); casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos (oito dias consecutivos); 
- participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; 
- júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei; 
- licença à gestante, à adotante e à paternidade; 



- licença para tratamento da própria saúde; 
- licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
- afastamento preventivo(até 60 dias, prorrogável por igual período) e 
- participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual 
período) e processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, 
prorrogável por igual período). 

 
10.6 O substituto eventual assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício da CD, FG ou FCC, nos casos dos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular. Em razão disso, nos 
primeiros trinta (30) dias, caso ele já possua CD, FG ou FCC, deverá optar por uma 
das remunerações, a do seu cargo ou do cargo do substituído. 

 
10.7 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto eventual 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 

 
10.8 Após os primeiros trinta (30) dias de substituição, o substituto eventual 

deixará de acumular as funções e receberá apenas pela CD, FG ou FCC relativa ao 
posto que estiver substituindo, não se tratando mais de acumulação, mas de exercício 
exclusivo da função substituída. 

 
10.9 O titular de CD, FG ou FCC não poderá ser substituído durante o período 

em que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes ao cargo ou função que 
ocupa. 

 
10.10 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 
substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à PROGP/DIPES 
os períodos de substituição, via SIGRH, para fins de pagamento e registro. 

 
10.11 Essa substituição será automática e cumulativa nas hipóteses de 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, sendo que o 
substituto eventual não poderá escusar-se do dever da substituição, devendo exercê-la 
com zelo e dedicação. 

 
10.12 Nas hipóteses de vacância do cargo, exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento e destituição da CD, FG ou FCC, o substituto imediato 
deverá ser nomeado pro tempore para o cargo. 
 

10.13 Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, 
não podem gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos 
respectivos regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) ou pela Reitoria, conforme o caso. 

 
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA 
Reitor em exercício 



  
  

 
 

ORDEM DE SERVIÇO No  066/2014 
 
 
 Em 1º de setembro de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, tendo em vista a necessidade da 
realização de um inventário físico patrimonial de bens permanentes da instituição e 
considerando: 

- As normas que regem os procedimentos legais de inventário, em especial a 
Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988, SEDAP/PR; 
- o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da 
Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a 
alienação e outras formas de desfazimento de material; 
- a necessidade de regularização e atualização dos Termos de 
Responsabilidade dos bens permanentes adquiridos no âmbito da UFSJ; e 
- a implantação do novo sistema de gestão administrativa – SIPAC/MÓDULO 
PATRIMÔNIO, em curso na instituição; 

 
 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO, visando regulamentar os 
procedimentos fundamentais para a realização de inventário físico dos bens móveis 
pertencentes ao patrimônio da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, 
determinando que: 

 
Art.1º. As normas estabelecidas neste documento são gerais e aplicáveis a 

todas as Unidades Administrativas e Acadêmicas as quais foram confiadas à 
responsabilidade de guarda e uso de bens públicos da UFSJ. 

 
Art. 2º O inventário físico patrimonial é o instrumento de controle para a 

verificação dos equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade, 
que tem como objetivos, dentre outros: 

 
I – Verificar a existência e localização dos bens, possibilitando a atualização dos 

termos e contribuindo para uma melhor eficiência e transparência da Gestão 
Patrimonial; 

II - atualizar as devidas cargas patrimoniais e os seus respectivos responsáveis 
e emitir termos de responsabilidade com assinatura dos atuais chefes das unidades, 
para a migração correta para o novo sistema a ser implantado – SIPAC módulo 
Patrimônio; 

III - identificar os bens ociosos e em disponibilidade redistribuindo-os a outras 
unidades; e 

IV - identificar os bens inservíveis tomando as devidas providências para seu 
desfazimento. 

 



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 066, DE 01.09.2014 
 
 
Art. 3º Nos casos de bens caracterizados como inservíveis, o responsável pela 

carga patrimonial da Unidade, deverá manifestar através de memorando eletrônico a 
solicitação de recolhimento para fins de desfazimento e manter os equipamentos nos 
devidos locais para que o Setor de Patrimônio proceda a primeira avaliação e inicie o 
processo de acordo com a legislação vigente (vide “Manual de Procedimentos para 
Desfazimento de Bens Patrimoniais” no endereço eletrônico 
http://www.ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php).  

 
Art.4º Os Servidores que irão compor a comissão de inventário, se apresentarão 

devidamente identificados com crachá e a estes serão atribuídas as responsabilidades 
necessárias para cumprimento de todos os atos bem como as seguintes competências: 

 
I - Coordenar e controlar as tarefas relativas ao inventário elaborando 

cronograma próprio;  
II – repassar procedimentos e orientações de acordo com as necessidades das 

unidades envolvidas; 
III- solicitar via e-mail, o livre acesso a qualquer local para efetuar levantamento 

e vistoria de bens através de agendamento prévio de no mínimo 5 (cinco) dias, que 
caso não atendido após duas tentativas, será executado em data definida pela própria 
comissão que atualizará o termo de responsabilidade, que deverá ser assinado pelo 
chefe da unidade que se responsabilizará por todos os bens listados ou não 
encontrados no local; 

V – proceder a atualização das cargas patrimoniais e seus respectivos 
responsáveis e afixar nos locais estes documentos gerados; e 

V - emitir relatório final acerca das observações constatadas durante o processo 
do inventário, relatando os procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio da 
unidade e as sugestões, se for o caso, para corrigir irregularidades encontradas. 

 
Art.5º Os detentores de carga patrimonial devem auxiliar e contribuir com a 

Comissão de Inventário no que lhe for solicitado. 
 
Art.6º Durante a realização do inventário, toda e qualquer atividade que envolva 

movimentação física de bens deverá ser devidamente comunicada e autorizada 
formalmente pelo Setor de Patrimônio.  

 
Art.7º Nenhum bem móvel patrimonial poderá deixar de figurar em inventário. 
 
Art.8º A realização do inventário seguirá rotina a ser determinada pelo 

responsável do Setor de Patrimônio da UFSJ inclusive em relação aos Campi fora de 
sede e se iniciará a partir do dia 08 de setembro de 2014 com prazo previsto de 
execução e finalização dos trabalhos dentro de 03 (três) meses, podendo ser 
prorrogado dependendo da necessidade da comissão de inventário. 

 
Art.9º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na sua data de publicação. 
 

 
 

PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP 
Reitora 



 
 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO No  073/2014 
 
 
 Em 19 de setembro de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando: 

 - a necessidade de normatizar os procedimentos de desfazimento de bens 
móveis; 
 - as normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/1993 e suas  alterações posteriores, 
o Decreto nº 99.658 de 30 de outubro de 1990 , Decreto nº 6.087 de 20 de abril de 
2007 e Instrução Normativa nº 205 de 8 de abril de 1988 da Secretaria de 
Administração Pública da Presidência da República-SEDAP/PR, 
  
 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO, visando regulamentar os 
procedimentos fundamentais para a realização de desfazimento de bens móveis do 
patrimônio da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, determinando que: 
 

Art. 1º Será designada uma Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento 
de Bens, por meio de Portaria expedida e publicada pela Reitoria com duração de (02) 
dois anos. 
 
 § 1º O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências, 
afastamentos ou impedimentos pelo segundo membro, de acordo com a ordem de 
designação estabelecida pela Portaria. 

§ 2º A Comissão deliberará com quorum mínimo de três membros, sendo válidas 
as decisões que obtiverem maioria dos presentes à reunião.  

§ 3º As reuniões da Comissão deverão ser previamente convocadas, inclusive 
com indicação de pauta, tendo, ao final, seus registros efetuados em ata. 

 
Art. 2º Compete à Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens:  

 
I - Realizar os procedimentos necessários para o desfazimento de bens 

considerados inservíveis, incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;  
II - Receber e/ou enviar a documentação relativa ao material disponível para 

desfazimento, verificando sua existência física e estado de conservação;  
III - Avaliar o material com base no seu valor de mercado ou, a critério da 

Comissão, solicitar que esta avaliação seja elaborada por um notório especialista 
especialmente convocado para esse fim;  

IV – Proceder à avaliação dos bens destinados ao desfazimento (ocioso, 
recuperável, antieconômico e irrecuperável);  

V - Elaborar relatório circunstanciado da avaliação, recomendando sua 
destinação;  

VI - Agrupar os materiais em lotes, no caso de encaminhar para leilão;  
 
 
 
 



VII - Instruir o processo de desfazimento com todas as peças que esclareçam os 
procedimentos adotados, tendo por objetivo a alienação, cessão ou outra forma de 
desfazimento dos materiais inservíveis, mediante autorização da autoridade 
competente. 
 

Art.3º O Setor de Patrimônio funcionará como órgão de suporte operacional à 
Comissão Permanente de Desfazimento de Bens.  
 

Art. 4º O procedimento para o desfazimento de bens deverá ser efetuado 
mediante formulação em processo administrativo autônomo regular, onde constarão 
todas as fases do procedimento, sendo indispensável a juntada dos seguintes 
documentos, além daqueles que a Comissão julgar necessários:  
 

I - cópia do Ato de designação da Comissão de Desfazimento de Bens;  
II - Memorando eletrônico emitido pelo responsável pela carga patrimonial da 

Unidade, contendo o pedido de recolhimento e a relação dos bens para desfazimento 
com descrição e tombamento; 

III - Em caso de equipamentos específicos de laboratório, laudo técnico 
elaborado pelo responsável contendo os motivos do desinteresse e se há possibilidade 
de reaproveitamento ou somente o descarte nas seguintes formas: 

a) Por alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, 
mediante venda, permuta ou doação; ou 

b) Outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do material, 
mediante inutilização ou abandono; e 

c) Em caso de inutilização ou abandono, o responsável técnico deverá descrever as 
formas de se executar o descarte, destruição total ou parcial do material e se este 
oferece ameaça vital para pessoas, risco de contaminação ambiental, ou 
inconveniente de qualquer natureza, para a Administração Pública Federal e se 
houver conhecimento da existência de algum órgão ou instituição que faça o 
acolhimento, que seja informado neste laudo técnico. 

IV - Termo de Vistoria e Avaliação correspondente à natureza do material, com a 
descrição do material, modelo, documento fiscal, número de patrimônio, valor de 
aquisição, valor de mercado, situação do bem, classificação (bom, ocioso, recuperável, 
antieconômico e irrecuperável) e destinação proposta;  

V - Relatório com parecer e justificativa da Comissão, embasada na lei e nas 
normas complementares;  

VI - Ofícios de envio/recebimento de órgãos públicos e entidades solicitantes; 
VII - Agrupar os materiais em lotes, no caso de encaminhar para leilão; 
VIII - Autorização do(a) Reitor(a) para a efetivação do desfazimento;  
IX – Relatório de destruição no caso de bens inservíveis e irrecuperáveis; 
X - Encaminhamento do processo finalizado para a Divisão de Contabilidade e 

Finanças para a baixa contábil; 

XI - Para Edital de Leilão, no caso de venda de bens móveis inservíveis.  

 

Art. 5º As modalidades de desfazimento são as constantes no Decreto nº. 
99.658/1990, observado o disposto na Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações. 



Art. 6º Caso a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens opte pelo leilão 
dos bens, depois de atendido o artigo 2º desta Ordem de Serviço, o processo será 
remetido à Comissão Permanente de Licitação, que procederá na forma da legislação 
pertinente.  
 

Parágrafo único. Concluído o Leilão, os autos deverão ser devolvidos à 
Comissão Permanente de Desfazimento de Bens com todos os documentos 
comprobatórios do certame.  
 

Art. 7º Quando solicitada, a Comissão poderá proceder à avaliação prévia do 
grau de servibilidade do bem, para efeito da indicação ou não de sua manutenção, 
dispensada a instrução processual específica.  
 

Art. 8º O Setor de Patrimônio poderá enviar, sempre que houver uma quantidade 
de bens suficientes e que justifiquem o desfazimento, à Comissão Permanente de 
Desfazimento de Bens a relação dos materiais considerados como próprios para o 
desfazimento, dentre aqueles em uso, em estoque e os existentes em depósitos. 
 

Art. 9º Por ocasião da realização dos inventários anuais deverão ser enviadas à 
Comissão de Desfazimento de Bens as relações dos materiais a serem objeto de 
desfazimento, de forma a se proceder ao saneamento de material.  
 

Parágrafo único. Sendo possível, visando à otimização dos processos, alinhar o 
desfazimento após os trabalhos da comissão de inventário anual. 
 

Art. 10. A publicação dos editais e extratos de contratos relativos ao 
desfazimento de bens, executado por leilão, deverão ser providenciados 
respectivamente pela Comissão Permanente de Licitações e Setor de Contratos. 
 

Parágrafo único. Observar sempre o custo do processo de desfazimento em 
função do valor dos bens já reavaliados, para que não haja um custo maior que o 
montante a ser recuperado, evitando-se assim prejuízos ao erário público. Considerar 
como custos: total de horas/homem trabalhadas, materiais utilizados, publicações em 
jornais e outros que porventura forem estimados. 
 

Art. 11. A Comissão deverá informar à Divisão de Contabilidade e Finanças os 
atos de baixa patrimonial ocorridos em cada exercício financeiro, a fim de que seja 
respeitado o regime de competência.  
 

Art. 12. Integra esta Ordem de Serviço os anexos I - Modelo de Termo de 
Vistoria e Avaliação de Bem Patrimonial; II – Manual de Procedimentos para 
Desfazimento de bens Patrimoniais da UFSJ. 
  

Art. 13. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.  
 

  
Profª. Valéria Heloisa Kemp 

Reitora 



 
 

 
ANEXO I 

Modelo de Termo de Vistoria e Avaliação de Bem Patrimonial 

Processo: 

Comissão nomeada 

Presidente   

Membro   

Membro   

Membro   

Membro   

Bem patrimonial à carga de (nome da unidade e do Responsável) 

  

Descritivo completo do(s) bem(ns) 
Tombo (individual ou lote do mesmo tipo): 
Estado de conservação: 
Marca e modelo: 

Classificação: 
(    ) Bom  (    ) Recuperável  (    ) Ocioso (    ) Antieconômico  
(    ) Irrecuperável 

Descrição completa do bem: 
                  

                  

                  
Valor de aquisição: Valor de mercado: 
Fotografias do anexo (números) Orçamentos anexos (numeração) 

Recomendação de destino: 

  
Observações: 

    Assinatura dos membros da comissão  

    Presidente:         

São João del-Rei,  _____/___/____ Membro:         

    Membro:         

    Membro:         

    Membro:         



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 

INSTITUÍDA PELA LEI N
O 

10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – DIMAP 

SETOR DE PATRIMÔNIO - SEPAT 

 

ANEXO II 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA DESFAZIMENTO DE BENS 
PATRIMONIAIS DA UFSJ 

 
 
Considerando a necessidade de regulamentação do processo de desfazimento de Bens 
Patrimoniais no âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei e em atendimento às 
disposições previstas no Decreto nº 99.658 de 30 de outubro de 1990, Decreto nº 6.087 de 20 
de abril de 2007 e Instrução Normativa nº 205 de 08 de abril de 1988 da SEDAP, a UFSJ 
passa a adotar o presente Manual de Procedimentos.  

 
 

1. CONCEITOS: 
 

O desfazimento de bens consiste no processo de exclusão de um bem do acervo patrimonial da 
instituição, de acordo com a legislação vigente e expressamente autorizada pelo dirigente 
máximo do órgão. 
 
Conforme Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, o material considerado genericamente 
inservível, para a repartição, órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deve ser 
classificado como:  
 

a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;  

b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinqüenta por 
cento de seu valor de mercado;  

c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em 
virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo sua recuperação for 
superior a 50% do valor de sua aquisição. 

d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a 
perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.  

 
2. PRÉ-REQUISITOS PARA DESFAZIMENTO: 

 

I – Existência de bens classificados como inservíveis, conforme determinação do Decreto nº 

99.658/90. 

 

II – Avaliação dos bens inservíveis por Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento 
designada em portaria, cujas atribuições são: 



 
  Classificar os bens inservíveis como: Ociosos, Recuperáveis, Antieconômicos e 

Irrecuperáveis; 
  Formar lotes de bens conforme a sua classificação e características patrimoniais; 
  Instruir os processos de desfazimento conforme a classificação dos bens inservíveis. 

 
3. PROCESSO DE DESFAZIMENTO: 

  

Inicialmente, o responsável pela carga patrimonial da Unidade, deverá manifestar através de 
memorando eletrônico (modelo anexo) a solicitação de recolhimento para fins de desfazimento e 
manter os equipamentos nos devidos locais para que o Setor de Patrimônio proceda a primeira 
avaliação e inicie o processo de acordo com a legislação vigente.  
 
Atendendo as exigências do Decreto nº 99.658/90, o Decreto nº 6.087/2007 bem como a 
Instrução Normativa nº 205 da SEDAP, o processo de desfazimento deverá ser composto por: 
I - cópia do Ato de designação da Comissão de Desfazimento de Bens;  
 
II - Memorando eletrônico emitido pelo responsável pela carga patrimonial da Unidade, 
contendo o pedido de recolhimento e a relação dos bens para desfazimento com descrição e 
tombamento; 
 
III - Em caso de equipamentos específicos de laboratório, laudo técnico elaborado pelo 
responsável contendo os motivos do desinteresse e se há possibilidade de reaproveitamento ou 
somente o descarte nas seguintes formas: 

a) Por alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 
venda, permuta ou doação; ou 

b) Outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do material, mediante 
inutilização ou abandono; e 

c) Em caso de inutilização ou abandono, o responsável técnico deverá descrever as formas de 
se executar o descarte, destruição total ou parcial do material e se este oferece ameaça vital 
para pessoas, risco de contaminação ambiental, ou inconveniente de qualquer natureza, para a 
Administração Pública Federal e se houver conhecimento da existência de algum órgão ou 
instituição que faça o acolhimento, que seja informado neste laudo técnico. 

IV - Termo de Vistoria e Avaliação correspondente à natureza do material, com a descrição do 
material, modelo, documento fiscal, número de patrimônio, valor de aquisição, valor de 
mercado, situação do bem, classificação (bom, ocioso, recuperável, antieconômico e 
irrecuperável) e destinação proposta;  
 
V - Relatório com parecer e justificativa da Comissão, embasada na lei e nas normas 
complementares;  
 
VI - Ofícios de envio/recebimento de órgãos públicos e entidades solicitantes; 



 
VII- Agrupar os materiais em lotes, no caso de encaminhar para leilão; 
 
VIII - Autorização do(a) Magnífico(a) Reitor(a) para a efetivação do Desfazimento;  
 
X – Relatório de destruição no caso de bens inservíveis e irrecuperáveis; 
 
XI - Encaminhamento do processo finalizado para a Divisão Financeira para a baixa contábil. 

X - Para Edital de Leilão, no caso de venda de bens móveis inservíveis:  
 

 

4. COMO PODE OCORRER A MOVIMENTAÇÃO, ALIENAÇÃO E OUTRAS FORMAS 
DE DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS: 
 
Depois de realizado o inventário por comissão específica, ou conforme necessidade, esta poderá 
detectar que alguns bens não estão sendo utilizados pela unidade, podendo vir a ter um melhor 
destino e aproveitamento, que será realizado de acordo com o interesse público e se processará 
da seguinte forma: 

 
 Por transferência – modalidade de movimentação de material de acervo, com troca de 

responsabilidade, de uma unidade para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade.  

 Por cessão – modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita 
de posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou entre estes e outros, 
integrantes de qualquer dos demais Poderes da União;  

 Por alienação – operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 
venda, permuta ou doação, quando da ocorrência de obsoletismo, inadequação ou 
imprestabilidade do bem. (conforme lei n.º 8666/93) 

 Por doação: permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de 
sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de 
alienação, não devendo acarretar quaisquer ônus para os cofres públicos;  

 Por permuta: permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública. 

 Por venda: Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos 
poderão ser vendidos mediante concorrência, leilão ou convite (Lei nº 8.666/93). 

 Inutilidade ou abandono: verificada a impossibilidade ou inconveniência da alienação 
do material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua 
descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes 
economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporadas ao Patrimônio. 

- A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça 
vital para pessoas, risco de contaminação ambiental, ou inconveniente de qualquer 
natureza, para a Administração Pública Federal. 



 

 Os desfazimentos por inutilização e abandono deverão ser documentados mediante 
termos de inutilização ou de justificativa de abandono emitidos pelo responsável da carga 
patrimonial, os quais integração o respectivo Processo de Desfazimento. 

 

4.1 – Equipamentos de Informática, respectivos mobiliários e peças-parte 

 

Nos casos de desfazimento de microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, impressoras e 
demais equipamentos de informática, respectivos mobiliários, peças-partes ou componentes, a 
Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento poderá enviar um ofício com respectivas 
planilhas contendo informações dos bens à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informando a existência dos bens a serem 
desfeitos e sua classificação conforme prevê o Decreto nº 6.087/2007. 
 
As planilhas, neste caso, deverão ser preenchidas pelos analistas e técnicos de TI do NTINF da 
UFSJ de acordo com as “Instruções para preenchimento da planilha de desfazimento, 
disponibilizada pela SLTI/MPOG no site Comprasnet (Anexo). 
 
As informações poderão ser encaminhadas mediante ofício ou por meio eletrônico desde que 
certificado digitalmente por autoridade certificadora no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

 
A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do MPOG indicará a instituição receptora 
dos bens, em consonância com o Programa de Inclusão Digital do Governo Federal. 
 
Não ocorrendo à manifestação por parte da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
no prazo de 30 (trinta) dias, o órgão ou entidade que houver prestado informação poderá 
proceder ao desfazimento dos materiais. 
 
Para assegurar a segurança dos dados e informações da UFSJ, devem ser retirados todos os 
arquivos do HD dos computadores, de forma que estas informações não possam ser acessadas 
após o desfazimento dos equipamentos. 
 
Alguns computadores possuem etiquetas de licença de softwares que podem ser reaproveitadas 
em outros equipamentos. Estas etiquetas devem retiradas dos equipamentos e alocadas onde 
houver necessidade. 
 
Os equipamentos devem ser numerados com etiquetas na seqüência informada nas planilhas para 
facilitar a sua identificação. Deve-se informar também a sigla da unidade da UFSJ a qual 
pertence o equipamento. Exemplos: 
CPU 01 – PROAD 
MONITOR 02 - PPLAN 

 
 

5. ALIENAÇÃO 
 
Para fins de alienação, deverá ser feita a avaliação em conformidade com os preços atualizados e 
praticados no mercado. Se decorridos sessenta dias da avaliação, o material deverá ter o seu 
valor automaticamente atualizado, tomando-se por base o fator de correção aplicável às 
demonstrações contábeis e considerando-se o período decorrido através de 



 avaliação e a conclusão do processo de alienação, de acordo com o art. 7º e parágrafo único da 
Lei nº 99.658/90. 
 
A alienação consiste na operação de transferência do direito de propriedade material e pode 
ocorrer mediante venda, permuta ou doação, de acordo com o art. 3º, inciso IV do Decreto nº 
99.658/90. 
 

 Venda: Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos poderão 
ser vendidos mediante concorrência, leilão ou convite, conforme art. 8º do Decreto nº 
99.658/90. 

 A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as 
avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público, conforme art. 14 do 
Decreto nº 99.658/90. 

 Doação: quando o material for classificado como:  

- Ocioso ou recuperável: será doado para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de 
quaisquer dos demais Poderes da União (art. 15, inciso I, do Decreto nº 99.658/90). 

- Antieconômico: para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo 
Governo Federal e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (art. 15, 
inciso III do Decreto nº 99.658/90). 

- Irrecuperável: para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo 
Governo Federal e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (art. 15, 
inciso III do Decreto nº 99.658/90). 

 
A Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento deverá documentar a doação mediante 
Termo de Doação. 
 
- Inutilização ou abandono: Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 
material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga 
patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente 
aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio (art. 16 do Decreto nº 
99.658/90). Nos casos de equipamentos específicos de laboratório, o responsável técnico deverá 
descrever as formas de se executar o descarte, destruição total ou parcial do material e se este 
oferece ameaça vital para pessoas, risco de contaminação ambiental, ou inconveniente de 
qualquer natureza, para a Administração Pública Federal, ou caso existir algum órgão ou 
instituição que faça o recolhimento, que seja informado neste laudo técnico. 
 
Configuradas as situações previstas nos arts. 16 e 17 do Decreto nº 99.568/90, a Comissão 
Permanente de Avaliação e Desfazimento deverá documentar a inutilização ou abandono do 
material mediante Termo de Inutilização ou Justificativa de Abandono, de acordo com o art. 18 
do Decreto nº 99.658/90. 
 
Caso a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens opte pelo leilão dos bens, depois de 
cumpridas as exigências legais de instrução processual, o processo será remetido à Comissão 
Permanente de Licitação, que procederá na forma da legislação pertinente.  



 
 
A publicação dos editais e extratos de contratos relativos ao desfazimento de bens, executado por 
leilão, deverão ser providenciados respectivamente pela Comissão Permanente de Licitações e 
Setor de Contratos. 
 
A Comissão Permanente de Desfazimento de Bens deverá enviar o processo finalizado para o 
Setor de Patrimônio que deve informar à Divisão Financeira todos os atos de baixa patrimonial 
ocorridos em cada exercício financeiro, a fim de que seja respeitado o regime de competência.  

 
 

6. BAIXA DO MATERIAL:  
 
Diante do parecer favorável de desfazimento assinado pelo Reitor, a Comissão deverá enviar o 
processo ao Setor de Patrimônio que procederá a baixa do material no Sistema de Patrimônio, 
bem como outras providências cabíveis ao efetivo desfazimento do material e envio para a 
Divisão Financeira – DIFIN para providências contábeis. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESFAZIMENTO DE BENS: 

 
A etiqueta de patrimônio NÃO deve ser retirada do equipamento em hipótese alguma. Esta 
atividade será realizada pelo Setor de Patrimônio. 
 
As despesas decorrentes da retirada, carregamento e transporte dos bens doados, correrão 
integralmente por conta do solicitante. 
 
 
8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 
Decreto nº 99.658 de 30 de outubro de 1990 - Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 
Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 
material. 
 
Decreto nº 6.087 de 20 de abril de 2007 - Altera os arts. 5º, 15 e 21 do Decreto no 99.658, de 30 
de outubro de 1990, que regulamentam, no âmbito da Administração Pública Federal, o 
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material, e 
dá outras providências. 
 
Instrução Normativa nº 205 de 8 de abril de 1988 da Secretaria de Administração Pública da 
Presidência da República – SEDAP/PR. 
 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 
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ORDEM DE SERVIÇO No  074/2014 
 
 
  Em 23 de setembro de 2014, a Reitora da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo inciso I do 
parágrafo 1º do artigo 2º  da Portaria no 362, do Ministério da Educação, de 10 de abril 
de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 11 de abril de 2012, e considerando: 
 
  - o Decreto no 7.689, de 2 de março de 2012; 

- o Memorando Eletrônico no 247/PPLAN, de 23 de setembro de 2014, 
 
 

  RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO autorizando a concessão 
de diárias, passagens e locomoção de servidores e colaboradores eventuais junto ao 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, no âmbito da Universidade 
Federal de São João del-Rei – UFSJ, nas seguintes situações: 

I – Motoristas, reitor e vice-reitor poderão receber mais que quarenta 
diárias, devido a natureza das suas atividades; 

 
II – Servidores da UFSJ e convidados, servidores de outra esfera ou 

poder (SEPE) e colaboradores eventuais a serviço do Núcleo de Educação a Distância, 
devido a especificidade das atividades presenciais nos pólos, quando deslocam mais 
de dez pessoas recebendo diárias, para um mesmo evento, apesar de ser em cidades 
diferentes. 

 
Parágrafo único. Situações diferentes das acima referenciadas deverão 

ser justificadas e aprovadas pela Reitora. 
 
Art. 2º Na solicitação das diárias no SCDP, o sistema automaticamente 

abrirá campo para justificativa, quando nas situações acima referenciadas. Neste caso, 
deverá ser informado como justificativa a autorização disposta na presente Ordem de 
Serviço. 

 
Art. 3º Encaminhe-se à PPLAN e PROAD para as providências cabíveis. 

 
 
 
 

PROFa. VALÉRIA HELOÍSA KEMP 
 Reitora 



 
 

 
 

 
ORDEM DE SERVIÇO No  089/2014 
 

 
 Em 10 de dezembro de 2014, Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando a Orientação Normativa nº 10, 
de 3 de dezembro de 2014, que dá nova redação ao art. 5º da Orientação Normativa nº 
2, de 23 de fevereiro de 2011, 

 
RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando ALTERAR, com 

efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2015, o item 5 da Ordem de Serviço nº 062, de 21 
de agosto de 2014, que estabelece critérios e uniformiza os procedimentos relativos à 
programação de férias, para garantir o funcionamento adequado das atividades 
administrativas e acadêmicas no âmbito da Instituição: 

 

5 – AFASTAMENTOS E LICENÇA 
 
5.1 As férias programadas, cujos períodos coincidam, parcial ou totalmente, com 

períodos de licenças ou afastamentos, legalmente instituídos, devem ser 
reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte. 

5.2 Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo ano, 
excepcionalmente, será permitida a acumulação de férias para o exercício seguinte, 
nos casos de: 

a) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; e 

b) licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os períodos 
considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

5.3 O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou 
missão no exterior com remuneração, fará jus às férias, que, se não forem 
programadas, serão registradas e pagas a cada mês de dezembro. 

 
 
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

PROFA. VALÉRIA HELOÍSA KEMP 
Reitora 

 
 
 

 


