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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Prefeitura da Serra referente ao registro e controle de Férias. 
 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores deste Município. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – art. 87 – Decreto Nº 5055/2014. 
 
4. Conceitos: 
A concessão de férias é um direito do servidor equivalente a 30(trinta) dias consecutivos que são destinados ao 
descanso das atividades laborais, após 01 ano de efetivo exercício. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a secretaria de origem a programação e registro da Escala de Férias de seus servidores. 
Compete a Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens – DCDV, acompanhar, controlar o lançamento das férias 
programadas, bem como gerar o respectivo recibo para inclusão de 1/3(um terço) em folha de pagamento. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – SEAD/DRH 
6.1.1 – Disponibiliza via Sistema às SECRETARIAS DE ORIGEM/DAA a Escala de Férias Anual dos Servidores. 
 
6.2 – Secretaria de Origem 
6.2.1 – Registra a Escala de Férias no cadastro funcional de seus servidores, que gera informações via Sistema para 
Divisão De Cadastro Direitos e Vantagens. 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.3.1 – Recebe as informações registradas; 
6.3.2 – Processa o relatório de cálculo de férias para emissão de recibo (1/3 de férias) aos servidores; 
6.3.3 – Programação para o mês seguinte e assim sucessivamente. 
6.3.4 – Gera recibos processados e não processados; 

 



                                                                                                                                    
 

6.3.5 – Para os recibos não processados: 
6.3.6 – Apresenta nº de faltas dentro do período aquisitivo; 
6.3.7 – Apresenta sobreposição de férias com registros de afastamentos em geral (licença médica e/ou pessoa da 
família, auxilio doença, etc.) 
6.3.8 – Nos casos de faltas, será informado pelo DCDV a secretaria de origem, o quantitativo de férias que o servidor 
fará jus, com base na legislação vigente – lei 2360/2001 – art. 87, para que seja reprogramado o período de concessão 
para posterior recibo de pagamento de 1/3(um terço) de férias. 
6.3.9 – Nos casos de sobreposição de férias com licença médicas e que a licença médica ocorreu anterior ao inicio das 
férias, será informado pelo DCDV a secretaria de origem reprogramação das férias. 
6.3.10 – Conforme Art. 133 da CLT, não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: 

IV – tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio doença por mais de 
06(seis) meses, embora descontínuos. (regidos pela CLT.) 

 
6.4 – Secretaria de Origem 
6.4.1 – Recebe à comunicação da divisão de cadastro direitos e vantagens; 
6.4.2 – Expede correspondência à divisão de cadastro direitos e vantagens com a reprogramação do período de férias; 
6.4.3 – Encaminha a divisão de cadastro direitos e vantagens para registro; 
 
6.5 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.5.1 – Recebe a informação; 
6.5.2 – Providencia o registro do período de férias e gera o percentual de 1/3 de férias em folha de pagamento; 
6.5.3 – Encaminha ao arquivo 5.  
 
6.6 – Arquivo 5 
6.6.1 – Recebe a comunicação; 
6.6.2 – Arquiva na pasta funcional do servidor. 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de servidores regidos pelo regime CLT, que dentro do período aquisitivo tiver recebido auxilio doença 
superior a 180 dias, perde a concessão de férias, neste caso informamos a secretaria de origem através de ofício; 
7.2 – Nos casos de alteração de férias por necessidade da secretaria (ver Decreto Nº5055/2014); 
7.3 – Nos casos de servidores estatutários com férias vencidas superior a 02 períodos aquisitivos, perderá o período 
mais antigos – Lei 2360/2001 – art. 87. 
7.4 – Nos casos de período de férias vencidos superior a 05(cinco) anos, as mesmas ficarão prescritas – 
(reconhecimento de prescrição quinquenal). 
7.5 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 
 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Registro e Controle de Férias dos Servidores
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Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DRH
SECRETARIAS DE 

ORIGEM/DAA
SEAD/DRH/DCDV SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

DRH
Disponibiliza via Sistema 
às SECRETARIAS DE 
ORIGEM/DAA a Escala 
de Férias Anual dos 
Servidores.

SECRETARIA DE 
ORIGEM/DAA

Registra os períodos de 
Férias dos Servidores, 
que são importados via 
Sistema ao DCDV

DP
Recebe as informações 
e registra em Folha de 
Pagamento.

ARQ5
Recebe o ofício e anexa 
a Pasta Funcional.

DCDV
Recebe as informações das Escalas 
de Férias, processa o Relatório de 
cálculo de 1/3 para emissão de 
Recibo aos Servidores com 
programação para o mês seguinte e 
assim sucessivamente.
Nos casos de deferimento gera-se 
Recibo Processado e encaminha a 
DP.
Nos casos de indeferimento por 
motivos de Faltas ou  Licenças o 
DCDV encaminha à SECRETARIA DE 
ORIGEM correspondência para 
Reprogramação da Concessão do 
Período de Férias.
Nos casos de Servidores CLT que 
tiver Auxílio Doença ou Acidente 
Trabalho acima de 180 dias, mesmo 
que descontínuos, não terão direito 
a Férias.

Recebe a 
correspondência do 
DCDV, emite, através 
de Ofício, a 
Reprogramação do 
Período de Férias e 
encaminha para o 
DCDV

Recebe o ofício, registra no 
Sistema a Reprogramação do 
Período de Férias, gera-se 
Recibo Processado e 
encaminha a DP.
O ofício é encaminhado ao 
ARQ5.

FIM


