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COMUNICADO: 159 /2022 

RESPONSÁVEL: CRH-NFP  

AUTORIZADO POR: DIRETOR TECNICO II - CRH 

DATA: 14/03/2022 

ASSUNTO: Regras para fruição e pagamento de férias para contratos prorrogados - AOE 

PÚBLICO-ALVO: Todas as Escolas  

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 
Senhores Diretores e GOE’s  
 
Seguem as orientações referente a Fruição e Pagamento de 
Indenização de Férias dos AOEs Contratados. FAVOR LER 
ATENTAMENTE NA ÍNTEGRA. 
 
ESCLARECIMENTO: 
 
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS -  FÉRIAS SEM POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO 
Para o pagamento da Indenização de férias, enviar DENTRO DA 
REMESSA DO MÊS DE ABRIL cópia do contrato e portaria de 
extinção contratual, extinção referente ao encerramento de DI na 
fazenda em outubro/2021. ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO: DEVE 
CONSTAR O DI QUE FOI EXCLUÍDO, O PREENCHIMENTO INCORRETO 
ACARRETARÁ O RISCO DE EXTINÇÃO INDEVIDA!!! 
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PAGAMENTO DE FÉRIAS – FÉRIAS DE 2021 
Para o pagamento das Férias de 2021 realizar o apontamento no 
SIPAF na próxima programação. Informamos que, nos casos que os 
Agentes terão direito a usufruir as férias, enviar a escala de férias 
para a Rosangela via Sem Papel no NFP/AME.  

 

COMUNICADO 
 

 COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CGRH– 2022 - N º. 77  
 
1. Regras para fruição e pagamento de férias para contratos prorrogados - 
AOE  
 
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos após manifestação do Núcleo de Direito de 
Pessoal da PGE, orienta as Diretorias de Ensino quanto aos critérios para pagamento e usufruto de 
férias de Agentes de Organização Escolar, contratados nos termos da Lei Complementar 1.093/2009.  
Assim, mediante orientação proferida este Comunicado tem a finalidade de orientar a Rede quanto 
aos critérios e procedimentos para os contratos prorrogados a partir de 2019 que farão jus ao gozo 
e/ou pagamento indenizatório.  
Para fins de concessão de usufruto ou indenização de férias, deve-se observar o que segue:  
1) O período de 30 (trinta) dias de férias está condicionado à aquisição do direito ao período 
aquisitivo;  

2) O direito aquisitivo refere-se ao período de 12 (doze) meses de efetivo exercício a contar da data 
da contratação que, uma vez completados, gera o direito ao Agente de Organização Escolar de 
usufruir e ter a indenização de 30 (trinta) dias de férias, quando for o caso;  

3) Quando completado o primeiro período aquisitivo, inicia-se um novo ciclo de período aquisitivo 
(2º período), que uma vez completado, irá gerar o direito ao contratado a mais 30 (trinta) dias de 
férias e assim sucessivamente;  

4) O contratado que não tenha completado 12 (doze) meses de efetivo exercício, seja qual for o ciclo 
de período aquisitivo, não fará jus ao pagamento de férias proporcionais, por inexistência de amparo 
legal;  

5) O Agente de Organização Escolar que tenha completado um ou mais ciclo aquisitivo de férias e 
tenha solicitado a extinção contratual, antes do decurso do prazo, fará jus ao pagamento do direito, 
em caráter indenizatório.  

6) O Agente de Organização Escolar que se encontrar em estado gravídico terá direito a estabilidade 
provisória a partir da data que comunicar o evento.  
 
Caberá ao Centro de Recursos Humanos – CRH de cada Diretoria de Ensino verificar quais são os 
períodos aquisitivos de férias, para fins de concessão de gozo ou de indenização do benefício, e, 
adotar providências junto à unidade escolar, quanto ao gozo, e à Secretaria da Fazenda, com relação 
à indenização de 1/3 (um terço) de férias, por período aquisitivo completado.  
Quando houver usufruto do período de 30 (trinta) dias de férias, o Gestor da unidade escolar deve 
organizar a fim de atender à necessidade dos serviços.  
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O lançamento das férias vencidas poderá inserido no sistema web para fins de pagamento no 
decorrer do contrato, não havendo necessidade de aguardar o seu término para a devida inserção. 
Para tal, a SEFAZ solicitou a abertura do sistema WEB para o recebimento das informações dentro 
do período contratual de Agentes de Organização Escolar.  
Assim, a partir de março, para inserção das informações referentes ao período de férias, entrar no 
sistema Portalnet, opção SIPAF e incluir em “Programação/Agendamento de Férias – Não Docente” 
e, posteriormente, “Apontamento – Não Docente”, conforme rotina mensal.  
 
Abaixo, segue exemplos de situações possíveis:  
 
Exemplo 1: contrato celebrado em 10/10/2019 – prorrogado por 2 anos, atualmente ativo:  
● 1º período aquisitivo: 10/10/2019 a 10/10/2020: indenização de férias (sem o gozo) a ser pago 
neste ano de 2022;  

● 2º período aquisitivo: 11/10/2020 a 11/10/2021: gozo e pagamento de 1/3 das férias no exercício 
de 2022;  

● 3º período aquisitivo: 12/10/2021 a 12/10/2022: indenização de férias (sem o gozo) a ser pago ao 
término da vigência do contrato.  
 
Atenção: em nenhum dos períodos acima consta falta ao serviço.  
 
Exemplo 2: contrato celebrado em 08/09/2020 e prorrogado por 1 ano, atualmente ativo:  
● 1º período aquisitivo: 08/09/2020 a 08/09/2021: gozo e pagamento de 1/3 das férias no exercício 
de 2022;  
● 2º período aquisitivo: 09/09/2021 a 09/09/2022: indenização de férias (sem o gozo) a ser pago ao 
término da vigência do contrato.  
 
Atenção: em nenhum dos períodos acima consta falta ao serviço.  
 
Exemplo 3: contrato celebrado em 10/10/2019 e extinto em 20/09/2021:  
● 1º período aquisitivo: 10/10/2019 a 10/10/2020: indenização de férias (sem o gozo) neste 
momento;  
● 2º período aquisitivo: 11/10/2020 a 20/09/2021: sem indenização de férias, por não ter 
completado 12 meses de efetivo exercício.  
 
Atenção: em nenhum dos períodos acima consta falta ao serviço.  
 
Exemplo 4: contrato celebrado em 08/09/2020 e extinto em 14/02/2022:  
● 1º período aquisitivo: 08/09/2020 a 08/09/2021: indenização de férias (sem o gozo) a ser pago 
neste ano de 2022;  
 
● 2º período: 09/09/2021 a 14/02/2022: sem indenização de férias, por não ter completado 12 
meses de efetivo exercício.  
 
● Atenção: em nenhum dos períodos acima consta falta ao serviço.  
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EXEMPLO 5: contrato celebrado em 10/10/2019 e atualmente ativo:  
● 1º período aquisitivo: 10/10/2019 a 0/10/2020: indenização de férias (sem o gozo) a ser pago 
neste ano de 2022;  
 
● 2º período aquisitivo: 30/10/2020 a 24/11/2021: gozo e pagamento de 1/3 das férias no exercício 
de 2022;  
 
● 3º período aquisitivo: 25/11/2021 a 25/01/2022: sem indenização de férias (sem o gozo) a ser 
pago ao término da vigência do contrato, por não ter completado 12 meses de efetivo exercício.  
 
Atenção:  
1) Durante o 1º período, (10/10/2019 a 10/10/2020), o contratado ficou afastado por 30 dias de 
auxílio-doença, postergando o fechamento do período aquisitivo, (10/10/2019 a 10/11/2020);  
 
2) No 2º período, (11/11/2020 a 11/11/2021) houve a concessão de 15 dias de auxílio-doença, 
completando o período aquisitivo em (11/11/2020 a 26/11/2021);  
3) No 3º período, o contratado usufruiu 60 dias de auxílio-doença e não completa o período 
aquisitivo, por ter solicitado a extinção.  
 
Atenção: Os dias de falta médica também serão computados para verificação do período aquisitivo.  
Atenciosamente  
CEPAG/DEAPE e DEPLAN 

 

RESPONSÁVEL: 

 

Ingrid Alves Rodrigues Simao 

DIRETOR I 
 CRH-NFP    

 
De acordo: 
 

Leticia Cristina Souza de Almeida 
DIRETOR II 

  CRH 


