
do Estado de Mato Grosso ANO CXXX - CUIABÁ quarta-feira, 30 de Setembro de 2020 Nº 27.847

PODER EXECUTIVO

DIÁRIO        OFICIAL

Secretário-Chefe da Casa Civil ..................................................................................................................... Mauro Carvalho Junior
Secretário-Chefe de Gabinete do Governador ........................................................................................................................................
Secretário de Estado de Agricultura Familiar ............................................................................................... Silvano Ferreira do Amaral
Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania ..................................................................... Rosamaria  Ferreira de Carvalho
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação .................................................................................. Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer .......................................................................................................  Alberto Machado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico ............................................... Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa
Secretária de Estado de Educação ............................................................................................ Marioneide Angelica Kliemaschewsk
Secretário de Estado de Fazenda ........................................................................................................................... Rogerio Luiz Gallo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística ................................................................................... Marcelo de Oliveira e Silva
Secretária de Estado de Meio Ambiente ................................................................................................................. Mauren Lazzaretti
Secretário de Estado de Planejamento  e Gestão ...................................................................... Basilio Bezerra Guimarães dos Santos
Secretário de Estado de Saúde ............................................................................................................. Gilberto Gomes de Figueiredo
Secretário de Estado de Segurança Pública .................................................................................... Alexandre Bustamante dos Santos
Procurador-Geral do Estado ............................................................................................................ Francisco de Assis da Silva Lopes
Secretário Controlador-Geral do Estado .................................................................................................. Emerson Hideki Hayashida

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEPLAG

Secretaria de eStado de Planejamento 
e GeStão

IOMAT
SUPerintendÊncia da imPrenSa oFicial 

do eStado de mato GroSSo

centro PolÍtico adminiStratiVo
rua júlio domingos de campos

ceP 78050-970 cuiabá - mato Grosso
cnPj(mF) 03.507.415/0004-97

Fone: (65) 3613-8000

e-mail: 
publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal:
www.iomat.mt.gov.br

acesse o Portal e-mato Grosso
www.mt.gov.br

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Otaviano Olavo Pivetta
Vice-Governador

DECRETO
<BEGIN:1193013:1>

*DECRETO Nº    656,  DE  28  DE  SETEMBRO  DE 2020.

Regulamenta a concessão e o usufruto 
de férias dos servidores públicos civis 
e militares da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Estado de Mato Grosso, e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual; e

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimen-
tos relativos às férias dos servidores públicos efetivos civis e dos militares, 
dos nomeados em cargo em comissão ou função de confiança do Poder 
Executivo; e

CONSIDERANDO que as férias são o período de descanso 
concedido pela Administração Pública anualmente aos seus servidores, 
visando o seu caráter físico biológico de reposição das energias do 
trabalhador, permitindo a manutenção e aumento dos índices de produtivi-
dade na execução dos serviços,

D E C R E T A:

Art. 1º  Este decreto regulamenta a concessão e o usufruto das 
férias dos servidores públicos efetivos civis e dos militares, dos nomeados 
em cargo em comissão ou função de confiança da Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato 
Grosso, doravante denominados genericamente de servidores públicos.

CAPÍTULO I
DAS REGRAS GERAIS DE CONCESSÃO E USUFRUTO DAS FÉRIAS

Seção I
Da Concessão e Usufruto das Férias

Art. 2º  O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias 
a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais 
previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto.

Art. 3º  Ressalvadas as situações especiais, previstas em 
legislação específica, para fins deste Decreto, considera-se:

I - Período aquisitivo: corresponde à 12 (doze) meses de 
exercício, após o qual o servidor público adquire o direito às férias;

II - Período concessivo: corresponde aos 12 (doze) meses 
subsequentes ao encerramento do período aquisitivo, período em que as 
férias deverão ser usufruídas.

Art. 4º  O servidor público deverá usufruir as férias concedidas 
dentro do período concessivo a que se refere, ressalvadas as hipóteses 
excepcionais de acumulação de que dispõem os artigos 20 e 21 deste 
Decreto.

Art. 5º  As férias poderão ser parceladas em até 03 (três) etapas, 
se assim requeridas pelo servidor, com período mínimo de 10 (dez) dias, 
sendo que o adicional de férias será correspondente ao período usufruído 
em cada etapa, nos seguintes termos:

I - 03 (três) etapas, de 10 (dez) dias cada.
II - 02 (duas) etapas de 15 (quinze) dias cada.
III - 02 (duas) etapas, sendo um de 10 (dez) dias e outro de 20 

(vinte) dias.

§ 1º  Na hipótese de parcelamento das férias, deverá transcorrer 
entre as etapas um período de, no mínimo, 10 (dez) dias corridos.

§ 2º  Não se aplica o disposto no parágrafo anterior em relação 
ao usufruto de férias referentes a períodos aquisitivos distintos.
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