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MANUAL DE FÉRIAS
Pedimos, por gentileza, que os senhores servidores do IFBA, leiam atentamente todas as
orientações e regramentos abaixo descritos acerca das férias. Certamente, as diretrizes
abaixo poderão dirimir a maioria das dúvidas sobre o assunto férias. Todavia, caso ainda
persistam dúvidas, por favor, contactar o setor de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas
do seu campus.

FÉRIAS

1. DEFINIÇÃO
1.1. É o período de descanso remunerado, que os servidores têm direito a cada

ano de efetivo exercício. O quantitativo de dias de férias é estabelecido da
seguinte forma:

a) servidores técnicos administrativos: 30 dias;

b) servidores docentes efetivos: 45 dias;

c) servidores em regime de contratação temporária: 30 dias;

d) operadores de Raio-X ou substâncias radioativas: 20 (vinte) dias consecutivos de
férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a
acumulação, por razões de saúde e segurança do trabalho.

2. REQUISITOS
2.1. Para o primeiro período aquisitivo serão exigidos 12 (doze) meses de efetivo

exercício, salvo para servidores que trabalhem com Raios X ou substâncias
radioativas, cuja exigência será de 6 (seis) meses de exercício e deverá gozar
20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional,
proibida em qualquer hipótese a acumulação.

3. DO EXERCÍCIO DE FÉRIAS E DO PRAZO PARA PROGRAMAÇÃO
3.1. Para a concessão de férias, compreende-se cada exercício como o ano civil.

3.2. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses
de exercício.
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3.3. O servidor-técnico fará jus a 30 (trinta) e o servidor docente 45 (quarenta e
cinco) dias de férias.

3.4. As férias integrais ou parceladas, podem ser acumuladas em até 2 (dois)
exercícios, em caso de necessidade do serviço, observada a data de início
até o dia 31 de dezembro. A necessidade do serviço deverá ser devidamente
justificada e autorizada pela chefia imediata, conforme art. 77 da Lei
8112/90.

3.5. O período de marcação das férias leva em consideração o exercício a que se
refere. Assim, somente é possível postergar a marcação até o fim do
exercício seguinte, conforme tabela abaixo:

Exercício Gozo Acúmulo Perda do Direito

2021 2021 2022 2023

Ex.: férias exercício 2021 – período disponível para programação: 01/01/2021 a
31/12/2022. Então, o primeiro dia de usufruto das férias do exercício 2021 deve ser
até no máximo dia 31/12/2022.

3.6. As férias poderão ser parceladas em até três parcelas, desde que assim
requeridas pelo servidor e observado o interesse da administração pública.

3.7. As férias correspondentes a cada exercício, integrais ou a última etapa, no
caso de parcelamento, devem ter início até o dia 31 de dezembro, de acordo
com a Orientação Normativa SRH nº 2, de 23/02/2011 (conforme
exemplificado no item 7).

4. DA PROGRAMAÇÃO
4.1. Toda programação de férias deverá ser requerida, exclusivamente, por meio

de processo no sistema SEI, através do formulário de “Marcação de Férias”

4.2. A programação de férias é de interesse e responsabilidade do servidor, e
deverá sempre contar com a autorização (assinatura) da chefia imediata. Tal
programação deverá ser efetuada de modo a assegurar o funcionamento
contínuo das atividades administrativas e acadêmicas, pedimos, por
gentileza, que sejam cuidadosamente observados os seguintes aspectos:

● Atentar para os períodos de intensa atividade na Unidade, conciliando o
interesse do servidor com o da administração;
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● Servidores docentes, devem observar o calendário acadêmico e/ou
orientações da área de ensino do campus para programar as férias;

● Os titulares de Cargo de Chefia (CD e FG) deverão programar suas férias
de forma que não coincida com seus respectivos substitutos eventuais.
Caso não possua substituto, deverá indicá-lo, em processo próprio, para
fins de emissão de portaria de substituição para o respectivo período;

● O servidor deverá programar suas férias de forma criteriosa, informando
períodos em que realmente poderá gozá-las, evitando, assim,
reprogramações desnecessárias.

5. DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
5.1. O pagamento das férias ocorrerá no contracheque do mês anterior ao mês de

início das férias integrais ou da primeira parcela de usufruto, caso o processo
com o pedido de programação seja encaminhado com pelo menos 60 dias
de antecedência do primeiro dia de usufruto das férias.

Idealmente, o servidor deverá receber sua remuneração ANTES do primeiro dia de
usufruto das férias. Todavia, o sistema de folha de pagamentos (SIAPE) obedece ao
calendário imposto pelo Sistema Central de Pessoal do Poder Executivo Federal,
logo, se o servidor encaminhar o processo de marcação de férias com menos de 60
dias de antecedência do primeiro dia de usufruto das férias, haverá o risco de
coincidir com o período de folha fechada e assim o pagamento de 1/3 de férias
ocorrer somente na próxima folha de pagamento.

Mês das Férias Contracheque Pagamento

Fevereiro Janeiro (constará a
parcela AD 1/3 férias)

1º de fevereiro

6. DO ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS
6.1. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das

férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração no
período das férias. E no caso de o servidor exercer função de direção, chefia
ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem
será considerada no cálculo do adicional.

6.2. Em caso de parcelamento do período de férias, o servidor receberá o
adicional a que se refere o item anterior na primeira parcela de férias.
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7. DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (OPCIONAL)
7.1. A primeira parcela da Gratificação Natalina (50%), poderá ser antecipada no

pagamento das férias, por opção. Sendo assim, o servidor, ao realizar sua
programação, faz a solicitação pelo SEI, informando SIM ou NÃO, desde que
a primeira parcela de férias seja anterior ao mês de junho de cada ano (de
janeiro a maio). Em outras palavras, o adiantamento da gratificação natalina
NÃO pode ser requerido de julho a dezembro, pois, caso não faça a opção no
formulário de marcação, o servidor receberá a antecipação automaticamente
na folha de junho.

8. DO PAGAMENTO E DESCONTO DA ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO DE FÉRIAS
(OPCIONAL)
8.1. É possível, quando da programação das férias, requerer a antecipação de

70% (setenta por cento) da remuneração. Como o próprio nome diz, essa
verba é um adiantamento do salário. Portanto, será descontado o valor
adiantado, de uma só vez, na folha de pagamento correspondente ao mês
seguinte ao mês do adiantamento.

8.2. A antecipação de 70% da remuneração é opcional, devendo o servidor
solicitar tal antecipação pelo formulário de marcação no SEI, assinalando as
opções SIM ou NÃO, campo próprio.

8.3. Embora seja facultada ao servidor a solicitação da antecipação da
remuneração das férias, alertamos que este procedimento poderá lhe causar
decréscimo salarial significativo no que se refere aos descontos de Imposto
de Renda e consignações facultativas, visto que haverá desconto no
contracheque do mês seguinte ao mês em que a antecipação de salário
ocorrer.

Ex.: antecipação de salário paga em janeiro de 2021, o desconto (devolução do
valor antecipado à Administração Pública) ocorre em fevereiro de 2021.

9. DOS SERVIDORES CEDIDOS OU DA CARREIRA DA AGU
9.1. As férias dos servidores cedidos, deverão seguir os critérios do órgão onde

se encontram em exercício, respeitando os prazos para inclusão e alteração
definidos pelo órgão de origem.
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10. DOS SERVIDORES EM COLABORAÇÃO
10.1. As férias dos servidores em colaboração deverão seguir os critérios e prazos

do setor onde se encontram em exercício, e serão encaminhados ao órgão de
origem para o devido registro.

11. DOS SERVIDORES PROFESSORES TEMPORÁRIOS E VISITANTES
11.1. Os servidores em regime de contratação temporária deverão seguir o mesmo

rito de programação via SEI, adquirindo direito às férias após completar o
primeiro ano de efetivo exercício.

O período para programação deve coincidir com o recesso acadêmico para os
docentes substitutos.

Todos os servidores temporários têm direito a 30 dias de férias.

12. DA ALTERAÇÃO OU REPROGRAMAÇÃO
12.1. As férias poderão ser alteradas através de solicitação no SEI, por meio de

formulário próprio (FÉRIAS:ALTERAÇÃO), com autorização da chefia imediata
e encaminhamento para o setor de recursos humanos/gestão de pessoas no
respectivo campus de lotação. Portanto, segue os mesmos procedimentos
da programação. Qualquer alteração deve ser efetivada antes do fechamento
da folha vigente da data programada, ou da data desejada para programação.
Portanto, é mais seguro encaminhar o pedido de alteração com até 60 dias
de antecedência da data originalmente programada para usufruto, a fim de
que o encaminhamento do processo não coincida com o período de
fechamento da folha.

12.2. Nos casos em que ocorrer o cancelamento, reprogramação ou interrupção
das férias, serão realizados os acertos financeiros no SIAPE.

12.3. As férias podem ser reprogramadas a critério da chefia imediata.

13. DA INTERRUPÇÃO
13.1. Iniciado o período de férias, esta só poderá ser interrompida 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 (artigo 80, Lei 8.112/90).
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A declaração de necessidade do serviço feita pelo servidor não é suficiente
para interrupção. Deverá haver manifestação da autoridade máxima da
unidade, ou da autoridade correspondente para tanto.

13.2. O período suspenso deverá ser obrigatoriamente reprogramado e será
gozado de uma só vez dentro do ano civil correspondente ao programado e
informado no mesmo formulário que solicita a suspensão (FÉRIAS:
INTERRUPÇÃO), vedado o fracionamento, observando o interesse e às
necessidades da Administração.

14. DOS AFASTAMENTOS PARA ESTUDOS E AS FÉRIAS
14.1. O afastamento para estudos NÃO É INCOMPATÍVEL com as férias. Deve o

servidor afastado para estudos programar as férias normalmente.

14.2. O servidor afastado para estudos, ao programar o usufruto das férias dentro
do período do afastamento, deve inserir a portaria concessiva do
afastamento para estudo no processo de programação de férias, a fim de
demonstrar que não necessita da autorização da chefia, pois está usufruindo
de férias no período de afastamento para estudo.

14.3. Se qualquer das parcelas de férias estiver FORA do período do afastamento
para estudo, o formulário de programação de férias deve ser assinado pela
chefia imediata do servidor.

15. DA LICENÇA MÉDICA E DAS FÉRIAS
15.1. A Licença Médica NÃO INTERROMPE automaticamente as férias. Para que a

licença médica NÃO COINCIDA com o período de férias, o servidor deve
requerer imediatamente a alteração, sob pena de impossibilidade da
alteração no sistema de folha.

A chefia pode, excepcionalmente, solicitar a alteração das férias caso o servidor
esteja impossibilitado de fazê-lo por si em decorrência da doença.

16. AFASTAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM AS FÉRIAS
16.1. Na hipótese em que o período de férias programadas coincidir, parcial ou

totalmente com o período das licenças ou afastamentos INCOMPATÍVEIS
com as férias do exercício correspondente, estas poderão ser
reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte em
decorrência da licença ou afastamento incompatível com as férias.
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16.2. Considerando a necessária antecedência para as solicitações de
programação e reprogramação de férias, é fundamental que os servidores
com ocorrência de afastamentos incompatíveis com as férias façam o
planejamento das férias de maneira que os períodos programados não
venham a coincidir com tais afastamentos incompatíveis com as férias. O
exemplo mais recorrente de afastamento incompatível com férias é a Licença
Gestante e a Licença Paternidade.

17. OUTRAS INFORMAÇÕES
17.1. A consulta sobre programação de férias poderá ser acessada pelo servidor

através do aplicativo SOUGOV.BR

17.2. O direito ao gozo de férias está condicionado ao registro no sistema. O
período agendado deve, obrigatoriamente, coincidir com aquele praticado de
fato.

17.3. No caso de vacância de cargo efetivo decorrente de posse em outro cargo
inacumulável, não será exigido período de 12 (doze) meses de efetivo
exercício para efeito de concessão de férias no novo cargo, desde que o
servidor tenha cumprido essa exigência no cargo anterior.

Neste caso, a remuneração de férias será calculada com base na
remuneração do novo cargo, se não tiver usufruído nenhuma parcela no
cargo anterior.

17.4. O servidor que não tiver 12 (doze) meses de efetivo exercício no cargo
anterior deverá complementar esse período exigido para a concessão de
férias no novo cargo.

17.5. O servidor acusado em processo de sindicância ou processo administrativo
disciplinar poderá ter suas férias reprogramadas pela chefia imediata, a
pedido do Presidente da Comissão Disciplinar, quando julgar necessário.

17.6. É vedado descontar nas férias qualquer falta ao serviço ou suspensão por
motivo disciplinar.

17.7. O afastamento em virtude de férias é considerado como de efetivo exercício,
contando-se para todos os fins.

18. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA
18.1. Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.
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18.2. Artigo 7º, inciso XVII, combinado com o artigo 39, parágrafo 2º da
Constituição Federal de 1988.

18.3. Artigos 76, 77 a 80 e 102, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU
12/12/90).

18.4. Orientação Normativa SRH Nº 2, de 23 de fevereiro de 2011.

Caso persistam dúvidas sobre férias, por gentileza, entre em contato com o setor de
Recursos Humanos/Gestão de Pessoas do seu campus de lotação.

25 de Agosto de 2021

DGP - DEAP - COCAD
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COMO SOLICITAR MARCAÇÃO DE FÉRIAS NO SISTEMA SEI

1. Clicar em “Iniciar processo”

2. Na lista à esquerda da tela, escolha o tipo de processo, clique em “Férias”
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3. Escolha o assunto do processo: “marcação férias”

4. Nível de acesso do processo: público
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5. Clique no botão destacado com um círculo amarelo, “inserir documento”.
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6. Escolha o tipo de documento. Clique no botão verde com sinal “+” para ver toda a lista de modelos de documentos/formulários do SEI

OBS: Outra opção é digitar: “ctrl + f”. Abrirá uma janela no canto superior direito da tela: digite a palavra “férias” para ver todos os formulários
SEI de férias.

7. Escolha o formulário: “Marcação férias”
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8. Insira o seu nome na janela “Interessados”

9. Nível de acesso ao documento: “público”

10. Clique no botão “confirmar dados”, no canto inferior direito da tela.
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11. Preencha completamente o formulário de marcação de férias. (No campo “Ano” deve ser inserido o exercício de férias que está sendo
programado. Em alguns casos, não corresponde com o ano civil).
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12. Após o preenchimento do formulário de marcação de férias, assine clicando no botão destacado, em formato de caneta.

13. A senha para assinar no SEI é a mesma utilizada para fazer o “login” no Sistema SEI.

14. Lembre-se: a assinatura da chefia imediata é obrigatória, por meio do mesmo botão destacado acima.

15. A chefia imediata também pode inserir um despacho de “ De acordo”, a fim de registrar a concordância com a programação de férias do
servidor requerente

17



16. Após as assinaturas no formulário de férias (servidor requerente e chefia imediata), clique em “enviar processo”, botão destacado com
círculo amarelo.
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17. Digitar o endereço SEI do setor de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas de seu campus de lotação. Endereços SEI, listados na próxima
página.

18. Clicar no botão superior direito” enviar”, destacado com círculo amarelo.

19



UNIDADE UNIDADE SEI
BARREIRAS DIREH.BAR

BRUMADO CGP.BRU

CAMAÇARI CGP.CAM

CAMPUS AVANÇADO - UBAITABA SGP.UBA

EUCLIDES DA CUNHA CGP.EUC

EUNÁPOLIS GGP.EUN

FEIRA DE SANTANA DIREH.FSA

ILHÉUS GGP.ILH

IRECÊ COGEP.IRE

JACOBINA GGP.JAC

JEQUIÉ DIREH.JEQ

JUAZEIRO COGEP.JUA

LAURO DE FREITAS CGP.LAF

PAULO AFONSO SP.PAF

PÓLO INOVAÇÃO SSA GERH-PIS.REI

PORTO SEGURO COREH.PSG

REITORIA COCAD.REI

SALVADOR DIGP.SSA

SANTO AMARO CPG.STA

SEABRA GGP.SEA

SIMÕES FILHO DIREH.SFI

STO ANTÔNIO DE JESUS CGP.SAJ

VALENÇA CGP.VAL

VITÓRIA DA CONQUISTA DAP-DIREH.VDC
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FLUXOGRAMA - MARCAÇÃO DE FÉRIAS
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FLUXOGRAMA - ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
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FLUXOGRAMA - INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS
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