
Férias - orientações
 É o período de descanso remunerado que o servidor tem direito após 01 (um)

ano trabalhado. Todo servidor tem direito anualmente às suas férias, sem prejuízo

no salário, porém, esta remuneração pode sofrer redução de acordo com as

faltas do servidor durante o período aquisitivo.

Perda de Férias Decorrentes de Licenças Médicas

ESTATUTÁRIO: quando no decorrer do período aquisitivo de férias, o

servidor contar com mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, de

licenças médicas.

“CELETISTA”: quando no decorrer do período aquisitivo de férias, o

servidor contar com mais de 180 (cento e oitenta dias) dias,

consecutivos ou não, de licenças médicas, inclusive acidente de

trabalho.



Perda de Férias Decorrentes de Faltas Justificadas 

(“abonadas”)

 ESTATUTÁRIO: quando no decorrer do período aquisitivo 
de férias, o servidor contar com mais de 9 (nove) faltas
abonadas e/ou injustificadas ao trabalho, terá suas 
férias reduzidas a 20 (vinte) dias.

 “CELETISTA”: hipótese inaplicável, pois seu contrato está 
sob a égide da CLT, e este diploma legal não garante o 
direito ao abono de faltas.



Perda de Férias Decorrentes de Faltas 

Injustificadas - Estatutários

ESTATUTÁRIO: quando no curso do período 

aquisitivo de férias, o servidor contar com mais 

de 9 (nove) faltas injustificadas ao trabalho, 

terá suas férias reduzidas a 20 (vinte) dias.



Perda de Férias Decorrentes de Faltas Injustificadas - CLT

 “CELETISTA”: aplica-se o que determina o artigo 130 da Consolidação das Leis
Trabalhistas, a saber:

 Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

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

 II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14
(quatorze) faltas;

 III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e
três) faltas;

 IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32
(trinta e duas) faltas.

 Acima de 32 faltas perde o direito às férias.



Férias - solicitação
 Primeiramente o servidor deverá verificar com a chefia imediata a

possibilidade do gozo de férias no período desejado;

 Após isso, preencher o documento padrão, informando na referência a

data de início das férias e por quantos dias;

 O documento deverá ter assinatura do servidor e da chefia;

 Prazo de entrega no N.A.A: 60 dias antes da data de inicio das férias.

 Para as férias após licença maternidade, é necessário verificar no N.A.A se

o servidor possui saldo para tal, caso positivo, deverá seguir o mesmo

procedimento acima.

Obs: Lembrando que, devido as novas leis trabalhistas, É vedado o início das

férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso

semanal remunerado.


