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§ 3º  Excetua-se do caput deste artigo o Professor e demais 

profissionais da Educação Básica, o Docente da Educação Superior da 
UNEMAT e o servidor que opera, direta e permanentemente, com raios “X” 
substâncias radioativas ou ionizantes, que usufruirão as férias conforme 
previsto no capítulo II deste Decreto.

Art. 6º  As férias devem ser usufruídas, pela ordem cronológica, 
a começar pelo período mais antigo e assim sucessivamente.

Parágrafo único. Enquanto não usufruído todo o período de 
férias referente a um período aquisitivo, não poderão ser usufruídas as 
férias relativas ao exercício subsequente.

Art. 7º  É vedado o usufruto simultâneo de férias pelo titular da 
unidade e seu substituto legal.

Art. 8º  São proibidos os atos de ofício de transferência e 
remoção quando o servidor público estiver usufruindo suas férias. 

Art. 9º  Compete à chefia imediata providenciar junto aos setores 
competentes o bloqueio de acessos aos sistemas digitais corporativos, 
inclusive o de controle de jornada laboral, até a data prevista para o retorno 
das atividades laborais.

Art. 10  As licenças e afastamentos não computados como 
efetivo exercício ou períodos que não gerem remuneração ao servidor, 
suspendem a contagem do período aquisitivo de férias, que será retomada 
na data de retorno à atividade.

Parágrafo único.  O servidor que se enquadre no caput deste 
artigo que não tenha 12 (doze) meses de efetivo exercício, terá que 
completar o referido período aquisitivo quando retornar à atividade para 
ter direito às férias.

Seção III
Da Programação das Férias

Art. 11  A escala de férias para usufruto no exercício seguinte, 
deverá ser elaborada anualmente pela unidade de gestão de pessoas de 
cada órgão ou entidade, até o fim do mês de novembro do ano anterior ao 
do usufruto e disponibilizada no mês de dezembro, contendo o nome do 
servidor, o período aquisitivo de férias e o início e término de cada etapa 
de usufruto.

§ 1º  A escala de férias deverá ser programada conjuntamente 
pelo servidor e sua chefia imediata, mantendo pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos servidores lotados na unidade e ainda observando o funcionamento 
permanente, a conveniência e necessidade do serviço.

§ 2º  Os servidores integrantes de uma mesma unidade familiar 
poderão usufruir férias no mesmo período, desde que assim requeiram e 
não haja prejuízo das atividades em suas unidades de lotação.

§ 3º  As férias dos servidores que tenham filhos em idade escolar, 
até o ensino médio, poderão ser usufruídas, preferencialmente, no período 
das férias escolares, desde que não haja prejuízo para as atividades do 
órgão ou entidade, cabendo ao servidor, se solicitado, providenciar a devida 
comprovação.

§ 4º  A chefia imediata deverá garantir que todos os servidores 
que possuam férias a usufruir, estejam inclusos na escala anual de férias, 
sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 12  A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade 
de lotação do servidor deverá validar a escala anual de férias e incluir os 
servidores que não constem na escala, inclusive os que se encontrem em 
qualquer tipo de licença ou estejam cedidos, requisitados ou afastados, 
justificando legalmente os que estiverem ausentes da escala.

Parágrafo único.  A unidade de gestão de pessoas deverá 
entrar em contato com os servidores que não constem na escala anual de 
férias, para que possam programar as férias conjuntamente com o órgão 
ou entidade.

Art. 13.  A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade 
de lotação do servidor deverá após a validação da escala anual de férias:

I - lançar o usufruto das etapas de férias no Sistema Estadual de 
Administração de Pessoas - SEAP ou no que vier a substituí-lo;

II - controlar a observância do limite de permanência de pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos servidores lotados na unidade, observando 
ainda, a conveniência e necessidade do serviço, solicitando às unidades 
que promovam as medidas necessárias ao restabelecimento desse limite;

III - controlar o usufruto das férias e os períodos acumulados dos 
servidores, tomando providências para evitar o acúmulo de férias;

IV - emitir relação dos servidores com previsão de usufruto de 
férias a ser encaminhado à chefia imediata, para fins de controle;

V - emitir aviso de férias ao servidor, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias do início do usufruto das férias, sendo permitido o envio 
para o e-mail institucional do servidor. 

Seção IV
Da Alteração da Escala de Férias

Art. 14  A alteração da escala de férias poderá ocorrer nas 
seguintes hipóteses:

I - por imperiosa necessidade de serviço público, desde que 
devidamente formalizada pela chefia imediata do servidor, com justificava 
detalhada da causa motivadora e validada pelo dirigente máximo do órgão 
ou entidade, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do início do 
usufruto e indicação pelo servidor do novo período de usufruto das férias.

II - por solicitação do servidor público, observado o período 
concessivo de cada período de férias, obedecendo às seguintes condições:

a) seja requerida no período compreendido entre os dias 1º 
(primeiro) ao 20º (vigésimo) do mês anterior ao início de usufruto agendado 
com indicação de nova data de férias dentro do período concessivo corres-
pondente;

b) haja autorização da chefia imediata a que esteja vinculado 
o servidor;

c) seja mantido o número mínimo de servidores necessários 
ao serviço.

§ 1º  Fica dispensada a observância do prazo mínimo de 
antecedência previsto no inciso I do caput, quando se tratar de situações 
de calamidade pública, de emergência, na ocorrência de desastres ou da 
prática de ações criminosas que afetem gravemente a segurança ou a 
ordem pública.

§ 2º  Fica dispensada a observância do prazo mínimo de 
antecedência previsto no inciso II do caput, quando se tratar de licença para 
tratamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da 
família, licença por acidente de serviço e licença à gestante, à adotante e 
paternidade, devidamente comprovada por meio documental.

Art. 15  É facultado ao Presidente da Comissão de Sindicância ou 
de Processo Administrativo Disciplinar, quando julgar necessário, solicitar à 
chefia imediata do servidor investigado a reprogramação do usufruto de 
suas férias.

Seção V
Da Suspensão das Férias

Art. 16  As licenças à gestante, à adotante e paternidade, 
concedidas durante o período de férias suspendem o curso destas que 
serão alteradas para o primeiro dia útil após o término da licença, conside-
rando-se o saldo remanescente.

Art. 17  As férias do servidor público civil somente poderão ser 
suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação 
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse 
público.

§ 1º  O pedido de suspensão das férias por superior interesse 
público deverá ser formulado pela chefia imediata do servidor com descrição 
detalhada da causa motivadora, observado o disposto no caput e com prazo 
limitado a no máximo 60 (sessenta) dias.

§ 2º  Caberá à unidade de gestão de pessoas em que o servidor 
estiver lotado a análise do pedido de suspensão das férias por superior 
interesse público, com autorização expressa do dirigente máximo do órgão 
ou entidade.
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