PREFEITURA DE VIANA
Secretaria de Administração
Gerência de Recursos Humanos

FICHA D E SOLICITAÇÃO D E FÉ RIAS-PRÊ MIO

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:
Lotação (Secretaria que trabalha):

U nidade de exercício (local de trabalho):

Nom e da chefia im ediata:

E -m ail da chefia im ediata

Período
aquisitivo
Semad/DRH):

(Preenchimento

Telefone nº

pela Período de gozo:

De ______/______/_______ a ______/______/_______
Data:
Assinatura do servidor:

De ______/______/_______ a ______/______/_______
Carimbo e assinatura da chefia imediata:

Preenchimento pelo Departamento de Recursos Humanos – Semad/DRH
Deferido o pedido.
Indeferido o pedido – m otivo do indeferim ento:
Data: ______/______/_______ Carim bo e assinatura do servidor (a) da Sem ad/DRH
Observação:
1 - A solicitação de férias-prêm io deve ser encam inhada à Sem ad/DRH com antecedência m ínim a de 40 dias da data
de início do gozo das férias-prêm io, conform e Instrução Norm ativa SRH nº 008/2017;
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 10 dias de antecedência;
3 - O servidor som ente poderá gozar as férias-prêm io 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. 101. O servidor público efetivo após 10 (dez) de prestação de serviços ininterruptos a Adm inistração M unicipal,
fará jus a férias-prêm io rem uneradas de dois m eses, a serem concedidas até sessenta dias de seu requerim ento.
P arágrafo Único - As férias-prêm io corresponderá ao valor m ensal devida ao servidor no m ês de seu requerim ento, a
ser paga no final de cada m ês em que for gozada.
Art. 102. O núm ero de servidores público em gozo sim ultâneo de férias-prêm io não poderá ser superior à sexta parte
do total da lotação da respectiva unidade adm inistrativa.
§ 1º Quando o núm ero de servidores públicos existentes na unidade adm inistrativa for m enor que seis, som ente um
poderá ser afastado, a cada m ês.
§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em gozo de férias-prêm io o servidor público que
contar m aior tem po de serviço público prestado ao M unicípio.
§ 3º As férias-prêm io deverão ser gozadas de um a só vez.
Art. 103. O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo
de férias-prêm io.
Art. 104. É vedada a interrupção das férias-prêm io durante o período em que for concedida.

