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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 003/2014 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 14/01/2014. 

Ato de aprovação: Decreto n° 038/2014. 

Unidade Responsável: Sistema de Recursos Humanos 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Dispor sobre as rotinas e procedimentos para a concessão de férias aos 

servidores efetivos, comissionados e contratados por designação temporária nesta 

Municipalidade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de 

Santa Teresa. 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Dentre as atividades desempenhadas pelo Setor de Recursos Humanos, 

conceituam-se os seguintes termos: 

I. Período Aquisitivo: o período aquisitivo de férias é o período de 12 (doze) meses a 

contar da data de admissão do empregado que, uma vez completados, gera o direito 

ao empregado de gozar os 30 (trinta) dias de férias. Desta forma, uma vez 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/admissao.htm
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completados os 12 (doze) meses de serviço se inicia um novo período aquisitivo e 

assim sucessivamente. 

II. Período Concessivo: o período concessivo de férias é o prazo que a lei estabelece 

para que o empregador conceda as férias ao empregado. Este prazo equivale aos 

24 (vinte e quatro) meses subsequentes a contar da data do período aquisitivo 

completado, em caso de servidores efetivos, comissionados e contratados por 

designação temporária. Aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) este prazo equivale aos 12 meses subsequentes a contar da data do 

período aquisitivo completado. 

III. Período de Gozo: São os 30 (trinta) dias de descanso remunerado concedido aos 

servidores, após o cumprimento do período concessivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de 

responsabilidade das Secretarias Municipais no fornecimento das informações necessárias 

e do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa no que 

concerne a concessão de férias, sobre o qual dispõem o inciso XVII do artigo 7° da 

Constituição Federal, artigos 122 a 128 da Lei Municipal nº. 1.800/2007 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Teresa) e artigos 129 a 145 da Lei Federal nº. 

5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades; 



 
 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

Site:www.santateresa.es.gov.br 
 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus 

termos. 

 

Art. 6º - São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos: 

I. Controlar e identificar os servidores que farão jus às férias no ano vigente; 

II. Encaminhar às Secretarias cópia da portaria com a escala de férias dos servidores 

efetivos para o próximo ano; 

III. Comunicar com 30 (trinta) dias de antecedência o período de gozo das férias para 

os servidores constantes na escala do ano; 

IV. Informar aos servidores contratados ou comissionados o prazo máximo para o gozo 

das férias. 

 

Art. 7º - São responsabilidades das Secretarias Municipais: 

I. Solicitar aos servidores efetivos a definição do mês para as férias, quando da 

elaboração da escala de férias; 

II. Autorizar e encaminhar o processo/requerimento de férias ao Setor de Recursos 

Humanos; 

III. Assegurar ao servidor o gozo dos 30 dias definidos no processo, sem acordos verbais 

com mudanças de datas ou período de gozo das férias; 

 

Parágrafo Único Na hipótese de imperiosa necessidade da Municipalidade, as férias do 

servidor poderão ser suspensas por meio de portaria desde que o novo período de gozo 

não ultrapasse o período concessivo.  

 

Art. 8º - São responsabilidades dos servidores: 

I. Solicitar mediante requerimento com, no mínimo, 01 (um) mês de antecedência, o 

gozo de suas férias, quando seu nome não constar na escala de férias dos servidores 
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efetivos por qualquer motivo ou em caso de servidores comissionados e contratados 

por regime de designação temporária.   

II. Em caso de interesse em receber o abono pecuniário de 10 (dez) dias das férias, o 

requerimento deverá ser protocolado, no mínimo, com 01 (um) mês de antecedência a 

data prevista para o início do gozo das férias. 

III. Iniciar as férias sempre no primeiro dia útil do mês até o trigésimo dia, contados 

ininterruptamente. 

IV. Não alterar o período de gozo sem comunicação ou acordo documentado, mesmo que 

o pagamento das férias já tenha ocorrido. 

  

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 9º - São procedimentos para a concessão das férias aos servidores efetivos, 

comissionados e contratados por designação temporária: 

I. Verificar o período de gozo das férias e se está de acordo com o período aquisitivo e 

o período concessivo. 

II. Verificar se existe servidores com mais de uma férias vencidas. 

III. Verificar se existe escala de férias e se os servidores constantes na mesma estão 

em gozo de licenças. 

IV. Verificar se as suspensões de gozo de férias são justificadas e autorizadas pelas 

autoridades competentes. 

V. Verificar se as férias e abonos pecuniários dos dias das férias foram devidamente 

autorizados. 

VI. Observar no momento do cálculo das férias o período aquisitivo do servidor e todos 

os vencimentos percebidos neste período (médias de horas-extras, adicionais 

noturnos, gratificações e afins). 
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VII. Verificar os dias faltosos no período aquisitivo e descontar os dias conforme 

estipulado pela legislação.  

VIII. Licenças para tratamento de saúde acima de 180 (cento e oitenta) dias, acarretam 

na perda do direito de gozo das férias; 

IX. Verificar se na frequência foram lançados os dias de gozo das férias. 

X. Verificar se as férias são controladas e anotadas nas fichas funcionais dos 

servidores. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 10 - Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de 

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 11 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

esclarecida junto ao Setor de Recursos Humanos e Controladoria Interna da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa. 

 

Art. 12 - Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa/ES, 14 de Janeiro de 2014. 

 


