
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Administração de Profissionais

Diretoria de Pagamento de Pessoal

 

Circular n.º 6/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG Brasília-DF, 03 de dezembro de 2021

 

PARA: Setoriais de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

 

Assunto: Pagamento automa�zado do adicional noturno

 

Prezados Gestores,

 

Informamos que a par�r da folha de dezembro/2021, o pagamento do adicional noturno
previsto no ar�go 85 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, será executado de forma
automa�zada pela Diretoria de Pagamento de Pessoal desta pasta.

Portanto, os servidores que tem direito ao sobredito adicional e tem a frequência
controlada de forma eletrônica, receberão na versão 01 da folha de dezembro/2021 os valores devidos
referentes ao mês de novembro/2021 e esta ro�na será repe�da mensalmente.

Excepcionalmente, considerando o fim do exercício financeiro deste ano, o pagamento do
adicional noturno referente ao mês de dezembro/2021 será pago na versão 35 que será aberta em 03 de
janeiro de 2022, conforme cronograma estabelecido na Circular n.º 24/2021 - SEEC/SEGEA/SUGEP
(74598610).

Diante do exposto, esclarecemos que como regra geral, os setoriais não precisarão mais
lançar manualmente o pagamento do adicional noturno, a não ser nos casos dos servidores que tem a
frequência controlada de forma manual, falta de marcação de ponto eletrônico ou ainda algum ajuste
não realizado pela chefia imediata no ponto/escala dos servidores envolvidos.

Por fim, as dúvidas que surgirem sobre a matéria em questão serão dirimidas pela
Diretoria de Pagamento de Pessoal/COAP/SUGEP.

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO LIRA FARIAS OLIVEIRA - Matr.0197025-9,
Diretor(a) de Pagamento de Pessoal, em 07/12/2021, às 16:58, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARINA DE SOUSA CARVALHO - Matr.1442552-1,
Diretor(a) de Administração de Profissionais, em 07/12/2021, às 17:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KELLY DE SOUSA SILVA - Matr.1442786-9,
Coordenador(a) de Administração de Profissionais, em 07/12/2021, às 17:03, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 75419720 código CRC= B9535D28.
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