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Dispõe sobre férias de servidores da Câmara Municipal de 

Cuiabá. 

 

I. DOS CONCEITOS: 

1. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. Unidades Responsáveis/Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das 

Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 

atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma 

que complementam; 

4. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

5. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, criado 

por lei, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;  

6. Período Aquisitivo: Contagem de tempo constituído de 12 (doze) meses de efetivo exercício, 

7. Primeiro Período Aquisitivo de férias: Período exigido de 12 (doze) meses iniciais de 

exercício para obtenção de direito a férias; 

8. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional. 

 

II. FINALIDADE  

 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Gestão de Pessoal da 

Câmara Municipal de Cuiabá acerca das férias de servidores. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do Servidor Público 

Municipal; Lei Complementar nº 235/11;  

Demais legislações que guardem relação direta com férias de servidores públicos. 
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V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Observar que são garantidos aos servidores férias anuais com a remuneração acrescida de 1/3 

(um terço) conforme artigo 69 da Lei Complementar n° 093, de 23 de junho de 1.993;  

2. Conforme Art. 69 da Lei Complementar n° 093, de 23 de junho de 1.993, o  servidor  terá  

direito  a  30  (trinta)  dias  consecutivos  de  férias,  que  podem  ser acumuladas,  até  o  

máximo  de  2 (dois)  períodos,  no  caso  de  necessidade  do  serviço,  ressalvadas  as 

hipóteses em que haja legislação específica, onde o servidor entrará automaticamente em 

gozo de férias a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo; 

3. Ainda no § 1º do artigo 69 da Lei Complementar n° 093, de 23 de junho de 1.993, 

independentemente de solicitação, deverá ser pago ao servidor, por ocasião das suas férias, 

um acréscimo  correspondente  a  1/3  (um  terço)  da  remuneração  do  período  das  férias,  

sendo  este proporcional  aos  dias  de  efetivo  gozo  de  férias,  levando  em  consideração  

que  estas  podem  ser parceladas na forma do § 12 deste artigo; 

4. Observar também que no § 2º do artigo 69 faz referência ao caso de servidor exercer função 

de confiança ou ocupar cargo em comissão, onde a respectiva vantagem será considerada no 

cálculo do acréscimo de 1/3 (um terço); 

5. Considerar que para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de 

exercício, podendo para os próximos períodos ocorrer a antecipação das férias conforme 

conveniência da administração; 

6. Observar casos de exoneração de servidor onde o adicional de férias será calculado, 

proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados durante o período aquisitivo, sobre o 

resultado da média aritmética simples das remunerações percebidas nos meses trabalhados no 

respectivo período aquisitivo;  

7. A proporcionalidade de direito a férias obedecerá as seguintes proporções:  

 I  -  30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado injustificadamente ao serviço mais de 5 

(cinco) vezes dentro do período aquisitivo; 

II -  24 (vinte e quatro)  dias corridos, quando houver tido, dentro do período aquisitivo, de 6 

(seis) a 14 (quatorze) faltas injustificadas;  

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido, dentro do período aquisitivo, de 15 (quinze) a 

23 (vinte e três) faltas injustificadas; 

IV -  12 (doze) dias corridos, quando houver tido, dentro do período aquisitivo, de 24 (vinte e 

quatro) a 32 (trinta e duas) faltas injustificadas; 

8. Observar que  a escala de férias é ato discricionário da administração pública; 

9. Observar que no § 7º  do artigo 69 da Lei Complementar 09, faz referência aos membros de 

uma mesma família de servidores do Município, onde terão direito a gozar as férias no 

mesmo período, se assim o desejarem; 

10. Para o pagamento da remuneração das férias, observar que deverá ser  efetuado  na 

competência do mês anterior ao início do respectivo período de gozo; 

11. Em caso de servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, observar o pagamento de 

concessão pecuniária relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na 

proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 

14(quatorze) dias; 
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12. Observar conforme § 10 do artigo 69 da Lei Complementar 093, que as férias somente 

poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação 

para júri,  serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 

máxima do órgão ou entidade, sendo que o restante do período interrompido será gozado de 

uma só vez; 

13. Observar que o servidor não terá direito a férias caso, durante o período aquisitivo, 

permanecer em gozo das  licenças  previstas  nos  incisos  II  e  VI  do  art.  93  desta  Lei  

Complementar 093  ou  estiver  afastado  do exercício do cargo nos casos previstos nos 

incisos II e III do art. 113 desta Lei Complementar, salvo no caso previsto no art. 115, III, a, 

desta referida Lei; 

14. Observar conforme o §  12 do artigo 69 da Lei Complementar 093, que  as  férias  poderão  

ser  parceladas  em  até  02  (duas)  etapas,  se  assim  requeridas  pelo servidor, sendo cada 

uma destas de 15 (quinze dias); 

15. O Ato de concessão de férias deverá ser publicado no órgão oficial do Município.  

 

VI. PROCEDIMENTOS  

Do formulário de requerimento de férias  

Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, fornecer cópia de modelo de requerimento de férias 

ao servidor;  

      Manter controle de escala de férias dos servidores. 

  

Do requerimento de férias pelo Servidor Efetivo 

Compete ao servidor requerer suas férias com antecedência, observando a conveniência e 

necessidade do poder público. 

 

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de negligência dos 

procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida junto 

às Secretarias de Gestão de Pessoal e Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma.  

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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