
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 01 DE 01 DE MARÇO DE 2016. 

 
 

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D O  

R I O  D E  J A N E I R O  
 

                                       U F R J  

 

Pró- Reitoria de Pessoal – PR-4 

Institui no âmbito da UFRJ os procedimentos para 
concessão do Adicional de Serviço Extraordinário de 
que trata o art. 73 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 e de acordo com a Orientação Normativa nº 03, de 
28 de abril de 2015, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

 
 

A Pró-Reitora de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições, 
resolve expedir a presente Instrução Normativa destinada a orientar acerca dos procedimentos para a 
concessão e pagamento do adicional de serviço extraordinário, de acordo com a Orientação Normativa nº 
03/2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
Art. 1º A prestação de serviço extraordinário está condicionada à ocorrência e à comprovação de 

situações excepcionais e temporárias para a execução de tarefas de imprescindível necessidade para o 
serviço público, cujo adiamento ou interrupção importe em manifesto prejuízo.  
 

 § 1º Comprovada a situação de que trata o caput, o serviço extraordinário deverá ocorrer logo 
após a jornada de trabalho do servidor, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, 44 (quarenta 
e quatro) mensais e 90 (noventa) anuais, consecutivas ou não.  

§ 2º A jornada de trabalho é de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente em 
lei outro limite.  

§ 3º A alegação de insuficiência de servidores no quadro da unidade ou de acúmulo de trabalho 
não enseja a autorização para a realização de serviço extraordinário. 

 
Art. 2º A prestação de serviços extraordinários dar-se-á, obrigatoriamente, mediante prévia e 

expressa autorização da Pró-Reitoria de Pessoal, sendo de responsabilidade da chefia imediata sua 
proposição, supervisão e controle. 

 
§1º Caberá à chefia de pessoal de cada unidade a abertura de um único processo por ano para o 

pagamento do adicional de serviço extraordinário, contendo todas as solicitações das chefias imediatas de 
cada divisão, seção ou departamento da respectiva unidade. 

§2º A chefia imediata deverá preencher o formulário de solicitação disponibilizado pela PR-4, 
contendo: 

I. A justificativa do pedido, com a indicação precisa da situação excepcional e temporária de 
que trata o art. 3º da ON nº. 03/2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão;  

II. O local, data e horário da realização do serviço;  
III.  A relação nominal dos servidores designados para a realização do serviço;  
IV.  Autorização do dirigente máximo da unidade. 
 
§3º O formulário deverá ser anexado ao processo, que será encaminhado pela chefia de pessoal à 

PR-4, para análise e autorização. 
 
Art. 3º Após a autorização da PR-4, o processo retornará para a unidade, a fim de que a chefia de 

pessoal anexe ao mesmo as folhas de ponto de cada servidor, comprovando, assim, a execução do serviço 
extraordinário. Atendidas as etapas anteriores, a seção de pessoal efetuará o lançamento do adicional na 
INTRANET. 

 
Art. 4º Não devem ser objeto de pagamento os serviços extraordinários realizados sem a prévia 

autorização de que trata o art. 2º, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. 
 

 
 

Regina Maria Macedo Costa Dantas 
Pró Reitora de Pessoal 


