FICHA D E AB ONO ASSID UID AD E /FOLGA

PREFEITURA DE VIANA
Secretaria de Administração
Gerência de Recursos Humanos

(art. 30 da Lei nº 1.596, de 28/12/2001)

Preencha os campos com letra maiúscula e legível
N úm ero da m atrícula:

E -m ail do servidor:

Telefone nº:

N om e (com pleto e sem abreviações):
C argo/função:
Lotação (Secretaria que trabalha):

U nidade de exercício (local de trabalho):

Nom e da chefia im ediata:

E -m ail da chefia im ediata

Telefone nº

Solicito afastar-m e do trabalho no dia ______/______/_______, com fulcro no art. 30 da Lei nº 1.596, de 2001.
Data:

Assinatura do servidor:

Carimbo e assinatura da chefia imediata:

Preenchimento pelo Departamento de Recursos Humanos – Semad/DRH
Atesto que o servidor requerente, conform e verificado no Sistem a de Adm inistração Recursos Hum anos:
Não teve nenhum a falta injustificada no ano anterior, bem com o não obteve folga neste m ês ou 06 dias de folga
no ano em curso até a presente data, com fulcro no art. 30 da Lei nº 1.596, de 2001: Deferido o pedido.
Teve falta no ano anterior injustificada: Indeferido o pedido.
pedido.

O servidor já obteve 01 dia de folga neste m ês, com fulcro no art. 30 da Lei nº 1.596, de 2001: Indeferido o

Já obteve 06 dias folga neste ano, com fulcro no art. 30 da Lei nº 1.596, de 2001: Indeferido o pedido.

Data: ______/______/_______ Carim bo e assinatura do servidor (a) da Sem ad/DRH
Observação:
1 - A solicitação do abono para afastar-se do trabalho deve ser encam inhada à Sem ad/DRH com antecedência m ínim a
de 15 dias da data da folga;
2 - O deferim ento ou indeferim ento do pedido será com unicado pela Sem ad/DRH ao servidor e a sua chefia im ediata
por e-m ail com prazo m áxim o de 03 dias de antecedência;
3 - O servidor som ente poderá gozar o dia de folga após o recebim ento do e-m ail com a com unicação do deferim ento;
4 - A falta ao serviço sem a com unicação do deferim ento será considerada falta injustificada.
Lei nº 1.596, de 2001:
Art. 30. P ela ausência do servidor público efetivo ao serviço, para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, serão
abonadas até seis faltas, em cada ano civil, desde que o m esm o não tenha, no exercício anterior, nenhum a falta
injustificada. (Redação dada pela Lei nº 2734/2015)
§1º Os abonos não poderão ser acum ulados, devendo sua utilização ocorrer, no m áxim o, um a vez a cada m ês,
respeitado o lim ite anual previsto neste artigo.
§2º A com unicação das faltas será feita antecipadam ente, salvo m otivo relevante devidam ente com provado.
[...]

