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ORIENTAÇÃO DE SERVIÇOS DIPE/DIVEP  Nº 02/2011         Uberlândia, 29 de agosto de 2011 

 

 

A Diretoria de Pessoal, considerando a necessidade de uniformizar a aplicação correta para concessão de 

Rateios – férias regulamentares partindo das orientações  existentes no Quadro de Critérios para 

concessão de RATEIOS – ANEXO IV – do Manual de Contagem de Tempo de Serviços – dez/2005  e na 

parte de aproveitamento de tempo após a vigência da Lei nº 9381/87, orienta as escolas a observar as 

instruções repassadas na Capacitação  e situações exemplificadas nesta. 

 

 

DA CONCESSÃO DOS RATEIOS – FÉRIAS REGULAMENTARES SERVIDOR DESIGNADO 

 

1- O Parecer PGE nº 1678, de 08/01/2001, no item 7 , transcrito a seguir nos da a informação e a orientação 

de forma clara para concessão dos referidos rateios. 

 

“7- A aquisição do direito a férias dá-se pelo exercício da função ou do cargo durante um 

período, a dizer, tem-se um elemento temporal..... e um elemento funcional...” 

 

Acrescenta ainda no Ofício  SPS/SEE nº 003/2006,  também transcrevemos que: 

 

“Em nenhuma norma está colocada” como condição para o direito a férias a exigência de um 

determinado “quantitativo de dias de contagem de tempo” que, no caso de professor 

regente de aulas, pode ser proporcional, resultando em número de dias diferentes dos dias 

de vínculo contratual. 

Em se tratando de direito a férias regulamentares, importa saber se o servidor manteve 

vínculo por um período exigido e não qual tenha sido sua remuneração, ou a contagem de 

tempo a que faz jus, que dependem do número de aulas do cargo/função. 

O atual Manual de Contagem de Tempo/Dezembro/05, elaborado conjuntamente pela SEE e 

SEPLAG veio apenas detalhar e esclarecer normas vigentes há muito tempo sobre esse 

assunto; assim a informação que deve prevalecer é a que nele está contida e repassada em 

treinamento.”  

 

Sendo assim para emissão ou conferência de uma Contagem de Tempo de Serviço prevalecem os dias de 

contrato e não os dias a que teve direito o professor regente de aulas designado/convocado para carga 

horária proporcional. No Quadro de Rateios não há dúvidas, pois ele traz a citação de “período de exercício 

exigido”.  

Exemplificando: 

1.1 Convocação na Escola A – 03 a/s de Ciências – TC 01/02 a 28/02/1979 – cargo 01  

        Para o Quadro de Freqüência da Certidão de Contagem de Tempo 
 

 J F M A M J Julh ago set out nov dez total 1979 

Pres. -- 05 -- -- -- -- 31 -- -- -- -- -- 36 

 J F M A M J Julh ago set out nov dez total 1980 

Pres. 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31 
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DO APROVEITAMENTO DE TEMPO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.381/86 

 

2- A partir do ano de 1.987, em decorrência da Lei n.º 9381, de 18/12/1986, os cargos ou funções com cinco 

ou mais aulas semanais geram contagem integral, ou seja, se integralmente cumprida a carga horária mensal, 

o professor tem contagem integral no mês. Carga horária de uma a quatro aulas semanais gera contagem 

proporcional, conforme a Tabela de Conversão de Aulas em Dias, do Manual de Serviço de Administração de 

Pessoal/1992. Na primeira versão da Tabela elaborada conforme Decreto n.º 33.336, vigente até 

31/08/1993 a carga horária registrada corresponde ao limite máximo em cada classe. Na versão atualizada 

de acordo com o Decreto n.º40.013/1998, constam os limites mínimos e máximos de cada classe. 

Assim, a partir da vigência da referida lei, no caso de funções paralelas, informadas em Quadro Informativo 

(QI) distintos, cada uma com número de aulas igual ou inferior a quatro semanais, não poderão ser somadas 

as cargas horárias mensais cumpridas em ambas, para emissão de uma única certidão e consequentemente 

não há o que se fazer aproveitamento de TEMPO PARALELO por que é ilícito. 

Exemplificando: 

2.1  Convocação na Escola A – 04 a/s de Matemática – TC 01/02 a 31/12/1987 – cargo 01 – única contagem 

      Convocação na Escola B – 03 a/s de Química – TC 01/02 a 31/12/1987 – cargo 02 – única contagem 

 

2.2  Convocação na Escola A – 04 a/s de Matemática – TC 01/02 a 31/12/1987                                                                         

                                              02 a/s de Geometria – TC 01/02 a 31/12/1987         cargo 01 – ÚNICA CONTAGEM  

       Convocação na Escola B – 02 a/s de Química – TC 01/02 a 31/12/1987 – cargo 02 – única contagem 

 

Em ambos os exemplos 2.1 e 2.2 não se admitem mais a soma de dias e o aproveitamento das sobras em 

outro cargo, pois configura TEMPO PARALELO.   

 

3- Considerações Finais: 

 

 

A SRE Uberlândia  partir de 12/09/2011 estará recebendo os processos de aposentadoria dos servidores 

afastados preliminarmente à aposentadoria conforme as orientações repassadas na Capacitação e relação de 

documentos obrigatórios relacionados na Orientação de Serviço DIPE/DIVEP nº 01/2011. 

 

Uberlândia, 29 de agosto de 2011. 

 

 

 

Cleuza Maria Rodrigues Borges                                     Maria do Rosário Stadela da Silva 

Supervisor Regional de Educação                                    Diretora de Pessoal 

 

 

 

 
Joyce de Fátima Magninni 

Diretor – SRE Uberlândia 

 

 

 


