
• ' o. '; ' ~ • 

PRE:FE:lt{líRt\·.J~)'flf.t\{l(:l3:>A.IJ DE GUAÇlJÍ 

\ 

' '\ 
\ 

REGUL-\MENTA A CONCESSÃO DE 
FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE GUAÇUL CONFORME 
ART. 71 E SEGUINTES DA f\1° 1.983/90, 
DE 3·1 DE DEZEMBRO Df: :990. 

A Prefeita Muni,cip~;\ de: C::Jc::::.çuf, Estado do Espírito Santo, no uso . . .. . - : . ' 

de suas éHílbü!Çoes 1ega1s; 

CONS!DER.AI\!DO a nr:;(r,;~ssidade de regulamentar o gozo de férias 

dos servidores públicos do r-.!lunicípio-- de Gua~ui1 sem prejudicar a execução dos 
serviços públicos; 

L ... _()·l·d~!rY!--R.:\[-_~r;c·~·;:.,,,., ,.:.,r.,.f~•tn··~ec:" ··i;c•)··::.:·"",.... i\,-r· -~-; do::~ i .. ,; no' gg:);·gn 
.'A~,n ..... _:':r\. ~t..~~·~ .. ;I:---IC.-,.l~.Lv. j, •• ,.\ ... tdJ~V\. .. ~IJ,,, .• I, c .... t~ I. J v 

"o servidor gozará, obrigatoriarn.2n.t12,. rrint::. li1a~-; consecuti\íCS de férias por ano, de 
acordo a escaià orqanizaaapelo d~f~i·12·oa rt:n'a!:ticão; · 

- r ~ 

foram regulamentadas, não havenc!c. óbin-; paca sua regu!arnentaçâc. a fim de 
penr11tir o n•elhor gozo pelos servido!"•2s p(~biico::;; 

DECRETA 

A1t. ··1°. Regulaínentaf a ccncessao ;:~;u:~ n:J.2.0 de férias dos servidores ... :::? 

.;<; rr··· :;;o Os Se ·r··'"~"::;,..:,.)<" 1'1 ~-!i' l.(it_Y:•ic: ~;;-:'rLj··~. "1, (Y'__r:·e~·a·l' d'o Mu··ll·c•'pio r ......... ..- . .., ... t. ,...~OJ!, ~ VIl.,, I ':"'t...A,.I1 , ; ._i,, . . l GL. _,I U i • • . 1 

Contmtadm-Geral do 1Viunicfpíp. c~u aigun:_ servi de;· fot designado através de 
Portaria nelos meo::mo'· sera"' ,.-;::.,·.):-;·.-,._.;.,,'.,;,;'r·:.;,"-- :·c--·rY·r· ~::··il'-'' controlar e autorizar as . r-' t • " • ,...;~ • .jl, •. U ...... ~f'-·~ :' I ... "..U,. 'C. í- ~~C:, d :.:1 ,l.,.h • ij"..J.....,. .. L <...d 

férias ondE: o~; ·servidores estiver·2rn k: 

Município, Controiaao~'~--Gér:u' 'c8· [·~i~.iruiJpiÔ e :.nt:ú:: 
autorizadas pelo Chéfe elo Poci:&i b<":\~i~·:i11o. · 

' · .. - : ::~~ i'( ,• .. ! -, 

Cab:nete do Prefeito, serão 

;!!,!"( .. L~f3 . () :;;,:.:·vi,:~;]( s:OZi'J1·'-.; j\aS de fé;i;;$, que podem, 

excepciona!m;::r,;~e, St··~:::'-!1 a:::::):·n''.'lk···2'~:h: i~·té' i~; :2 (cJois) periódos, no CaSO da 
necessidade elo sCrihço,; E:XDrE:ssàEH-;~:; _;u~ti·ficac:c, Jr-:ic n~:5;ponsável da pasta em que 
o servidor se encod:r-ar 

§ 1°. Par'a o pr:rnéro p12rfodC> G.<.':uisitivo de férias serão exigidos 12. 

(doze) meses de E:xer::fclo; 



'"4.LDE 
Santo 

§ 2°. Para os períodos aquisitivos de férias cç riJrl\!gte~!a~.il"li1"0 . s Pftnancê'lro etótrt5'6fll 
serão exigidos í2 (doze) meses de. exercício; Matrlgyla: 014064 

§ 3°. Os servidores do magistério na função .de docência e função 
pedagógica, serviços administrativos .e . serviços gerais, que atuam nas redes 
municipais de ensino e que não tenham completado o período de 12 (doze) meses de 
exercício para usufruir das férias, poderão gozá-las de acordo com a escala 
organizada pelo superior imediato e aprovada pelo Secretário da pasta, porém só 
terão direito ao recebimento do terço de férias quando da assinatura do aviso de 
férias; 

§ 4°. À exceção dos Auxi!L?ires Secretaria Escolar e Diretores, os 
demais servidores localizados tBs redes: municipais de ensino, gozarão as férias de 
acordo com a escala organizada pelos Diretores e aprovada pelo Secretário Municipal 
de Educação; · 

§ 5°. As férias "anu3!s· dos Auxiliares de Secretaria Escolar serão 
parceladas em 2 (duas) vezes, ser,do 15 (quinze) dias no mês de janeiro e 15 (quinze) 

dias no mês de julho, de acordo com a escaia organizada pelos Diretores e aprovada 
pelo Secretário Municipal de EducaÇão; 

§ 6°. As férias anuais do profissional do magistério no exercício de 
função gratificada de Diretor Escolar, Diretor de CEMEI e Diretor de CEMEI Creche, 
serão de 30 (trinta) dias, podendo em caso de necessidade dos serviços, serem 
parceladas em 2 (dois) períodos, sendode até 15 (quinze) dias no primeiro período e 
o restante dos dias gozados de uma só vez, durante o ano letivo, sob pena de serem 

consideras corno gozadas; 

§ 7°. As férias anuais do profissional do magistério no exercício de 
função gratificada ~e Coordenador, Essolar, serâ(J de 30 (trinta) dias consecutivos, 
conforme escala organizada pelo superior imediato; 

' ' .. " ' .. ., . ~·- -
. ' ;· 

. § 8°:-As fén~s d6' Úrc.flssionai de niac;istério no exercício de função 
i ···' 

pedagógica serão de 30 (trinta) dias consecutivos, de acordo com escala organizada 
pelo superior imediato; 

§ 9°. O profissional :d~ rnagisté(íc esteja readaptado por força 
de laudo médico e através de Podarfa en"Í, cargo adrninistrativo, gozará as férias de 
acordo com a dos servidores IÓ(~âiízados nas Secretarias Escolares ou sede da 
Secretaria Municipal de Educação, respeitandc o ?eríodo aquisitivo; 
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§ 10. O servidor qUe esteja exercendo sua função na rede municipal 
. ctmln e que for transferido para outra Secretaria Municipat gozará as férias de 

nttA........t~~IL ~-d ··· f\ eelrli:l(\M\!J~'t.Om o seu peno o aqu1stt1vo; . _ _ 
Matrloula: 014&64 

§ 11. O servidor que retomar ao trabalho após o período de licença 
sem vencimento para trato de interesses particulares, começará a contar o período 
aquisitivo no dia do retorno ao .trabalho e só poderá gozar as férias após cada 
período de 12 (doze) meses de exercício; 

§ 12. o serviàor terá até o 5° (quinto) dia útil do mês para requerer 
as férias no setor de Protocolo, para serem gozadas no mês subseqüente; 

§ 13. O servidor só poderéJ 9ozar as férias, após assinado o aviso de 
férias no Recursos Humanos; 

§ 14. o servidor. s'ó poderá gozar outro período aquisitivo, após 
gozado o período anterior; 

§ 15. As f~rias poderão ser parceladas em 2 (dois) períodos de 15 
(quinze) dias, mediante a necessidade dos serviços conforme justificativa do chefe 
imediato e autorização do SecrE:ti.rio da pasta; Procurador-Geral do Município e 
Controlador-Geral do Município, onde o seNidor ":;e encontrar lotado; 

§ 16. No caso de pârcelarr1ento de férias, os 2 (dois) períodos serão 
gozados, obrigatoriamente, dentro do respectivo ano civil, sob pena de serem 

consideradas como gozadas; 

§ 17. É proibida a _conyersão de férias em dinheiro. 

§ 18. É proíbido !evar ern conta de férias qualquer falta ao trabalho. 

Art. ?.0 . O pagar'nento da remuneração das férias será efetuado 
conforme Art. 55, alínea "h", da Lei n° 1.983/90 

§ 1°. Em caso de 6arce!"amento das férias, o servidor receberá o 
valor do terço de férias previsto no caput deste artigo, quando da utilização do 
primeiro período; 

Q 
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§ 2°. O terço de;- férias será calculado sobre os proventos fixos do ( " :1 
mês de pagamento; · · · ' \ 

§ 3° A média dos proventos transitórios: Gratificação 50% sobre 
cargo comissionado (006), Horas Extrás '50% (017), Gratificação Função 50% Motorista fl 
Gabinete (024), insalubridade 20% (038), Insalubridade 40% (041}, Periculosidade 30% 



Estado do Espirit0• Santo 
j_.M\1<'\t!Õ.'fli~~~ ... ~~'ft'~·'f;iPii~\~-=----------------~·----.;..,_ _________ _ 

~1)9e~~~~~~~~rarga Horária Especial {068t Gratificação de Função Encarregado de Turma 
~~~~\t\~71), Complementação carga horária de Diretor (081), Substituição (085), Diferença 

Gratificação FunçJo (087), Hora Extra Excedente (098), Adicional Noturno 25% Efet. 
(0144), Adicional Noturno 25% (0148)., ·Complementação de Salário Coordenador 
(0154), Gratificação de Função Valor Fixo (0176), Diferença de Subsídio (0200), 
Diferença de Cargo Comissionado (0915); H'xas Extras mês anterior (0952), 
Gratificação de Função Coordenador .(0953). Gratificação de Coordenador ESF/PACS 
Cont. (01006), Gratificação de Função Coordenador Cont. (01007); Gratificação 50% 
ESF/PACS Efet. (01008), Gratificação Fixo Licitação (01012), Extensão de Carga Horária 
Médico Perito (01024) e outros proventos que poNentura vierem a ser criado, 
percebidos durante o período aquisitivo, será paga no mês do recebimento do terço 
de férias; 

§ 4°. Em caso de :1posentadoria, exoneração de cargo efetivo, 
exoneração de cargo comissionado ou distrato de comrato temporário, o servidor 
perceberá na rescisão, indenização relativa ao período aquisitivo de férias a que tiver 
direito e ao incompleto/ na proporção de 1/12 (um doze) avos por mês de efetivo 
exercício ou fração igual ou supertor a 15 (quinze) dias e, a indenização das férias será 
calculada com base na remwneraç~o do mês da ocorrência; 

§ 5°. Em caso de desligamento do servidor antes do gozo do 
segundo período de férias parcelado, haverá o ressarcimento do valor correspondente 
aos dias ainda não gozados;_ 

Art. 6°. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo 
de calamidade pública, emergência epidemiológica, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pelo Chefe do Poder 
Executivo ou à quem por ele for designado e, em caso de deferimento, posterior 
expedição de Portaria para justifitart~I fim .. 

§ 1°. As férias interrornpidas que não obedecerem ao disposto no 
caput deste artigo serão consideradas corno . gozadas pelo servidor, não gerando 
direito ao gozo futUro das férias referent~ ·ao período aquisitivo; 

. ·. . ' . ' ·: -~ . .. ~ . '"\ ' ' ' ; ' ' ' ' . . 
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§ 2°. Os dias restantes do períodó iriterrompido serão gozados de 
uma só vez, dentro do ano ·CiviL · · · 

Art7°. Não terá direito. 2 férias o servidor do Regime Próprio de 
Previdência Social ou Regime Geral de Previdência Soda! que no curso do período 
aquisitivo, permanecer em licença para tratamento de saúde~ licença por motivo de 
doença em pessoa da família ou n;::erÍça judicial, com percepção da remuneração por 

Q 
6 (seis) meses consecutivos ou nàc. .. Q r Cr'~/-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ' Pr~;~~~Í' 
Estado do Espírito Santo -----~---

§ 1°. Excetuam-se do caput deste artigo o servidor que estiver 

afastado de licença por acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e por 

motivo das doenças previstas nó Art. 99 da Lei. n° 1.983/90; 

§ 2°. Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, o 
servidor iniciará novo período aquisitivo a partir da data de retorno ao serviço. 

Art. 8°. As férias iniciarão em dia útil e, quando o servidor trabalhar 
em regime de escala será no dia em que·estariá escalado para trabalhar. 

Art. 9°. Quando o período de licença maternidade coincidir com o 
período de férias, fica garantido à servidora o direito ao gozo das férias a partir do dia 
de retorno ao serviço. 

Art. 10. Por motivo de localização, transferência, posse em outro 
cargo, o servidor em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las. 

2020. 
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 

Guaçuí - ES, 27 de novemRro de 2019. 
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VERA LÚ<liA iosT A 
Prefeita ~ú'nicipal 

{f'Ç__rvv\~/1rA 
AILTON DA SILVA FERNANDES 

Procurador r-~o Município . 
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WALLES~P.. GUA!TOUNI 

Super;ntente Admlnl&tratlvo 
Financeiro e Contábil 
Matneula: 014664 

Secretária ~unicipal de Ge~~ão Administrativa e Recursos Humanos 


