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Art. 18   Por caracterizar fator inerente ao próprio serviço e que 

deve ser suprido pela Administração, não serão aceitos como motivação ou 
justificativa válida para suspensão do usufruto das férias do servidor público 
civil por superior interesse público:

a) a própria necessidade de prestação do serviço;
b) o excesso de trabalho cotidiano; ou
c) a ausência de um substituto para a atividade.

Art. 19  Somente em casos de interesse da segurança pública, 
de preservação da ordem, de extrema necessidade do serviço, ou transfe-
rência para inatividade, o militar terá suspenso ou deixará de usufruir, na 
época prevista, o período de férias a que tiver direito, registrando-se o fato 
em seus assentamentos.

Parágrafo único.  Compete ao Comandante-Geral da instituição 
a determinação da suspensão do usufruto das férias nos casos descritos no 
caput deste artigo.

Seção VI
Da Hipótese Excepcional de Acumulação

Art. 20  Excepcionalmente, mediante comprovada necessidade 
de serviço, os servidores públicos podem acumular até no máximo 02 
(dois) períodos de férias, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação 
específica.

Art. 21   Na hipótese de o servidor público acumular 02 (dois) 
períodos de férias em aberto e sem as respectivas marcações de usufruto, 
a unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá comunicar 
ao servidor e a sua chefia imediata, a obrigatoriedade de marcar as férias 
referente ao período em aberto mais antigo, com o usufruto de todas as 
etapas de parcelamento, se for o caso, até o fim do ano corrente.

Parágrafo único.  Decorridos 30 (trinta) dias da comunicação 
a que se refere o caput deste artigo, sem que o servidor tenha procedido 
a regular marcação do respectivo período de férias, a unidade de gestão 
de pessoas determinará a marcação de ofício do período em aberto mais 
antigo, com respectivo usufruto até o mês de dezembro do ano corrente, 
sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 22  O militar estadual com férias não usufruídas superior a 
02 (dois) períodos deverá constar, obrigatoriamente, da escala de férias dos 
próximos 06 (seis) meses.

CAPÍTULO II
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Das Férias dos Servidores que operam com raios X e Substâncias 

Radioativas ou Ionizantes

Art. 23  O servidor que opera direta e permanentemente com 
raios X e substâncias radioativas ou ionizantes usufruirá, obrigatoria-
mente, 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade 
profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação.

Art. 24  O servidor que opera, direta e permanentemente, com 
raios X e substâncias radioativas ou ionizantes fará jus ao adicional de 
férias correspondente ao período usufruído, calculado sobre a remuneração 
normal do mês, proporcional aos 20 (vinte) dias.

Art. 25. Ao servidor que opera com raios X e substâncias 
radioativas ou ionizantes, que tenha usufruído 20 (vinte) dias de férias 
e que, no mesmo exercício, deixar de exercer essas atividades, será 
assegurado o direito a usufruir os 10 (dez) dias restantes relativos ao 
respectivo exercício, após cumprido o período aquisitivo de 12 (doze) 
meses, correspondente ao primeiro exercício de férias.

Art. 26  O servidor que venha a operar com raios X e substâncias 
radioativas ou ionizantes, e que já tenha usufruído férias integrais dentro 
do exercício, usufruirá 20 (vinte) dias de férias após 06 (seis) meses de 
exercício nas atividades relacionadas.

Seção II
Das Férias dos Servidores integrantes da Carreira dos Profissionais 

da Educação Básica e Docentes integrantes da Carreira do Magistério 
Superior

Art. 27  O professor e demais profissionais da Educação Básica 
em efetivo exercício usufruirão as férias conforme legislação própria da 
categoria.

Art. 28  O docente integrante da carreira do Magistério Superior 
da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) 
meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto 
em calendário acadêmico.

Art. 29  Independente de solicitação, os servidores com usufruto 
de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após 
completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Seção III
Das Férias dos Servidores nos Casos de Reversão, Reintegração e 

Recondução

Art. 30  O cômputo do período aquisitivo de férias do servidor 
público amparado pelos institutos da reversão, da reintegração e da 
recondução, deverá observar as seguintes regras:

I - caso o servidor tenha sido indenizado das férias a que tinha 
direito por ocasião da vacância, terá seu período aquisitivo de férias 
reiniciado a partir do novo provimento;

II - caso o servidor não tenha recebido a indenização de que trata 
o inciso anterior, terá direito às férias não usufruídas e à continuação da 
contagem do seu período aquisitivo de férias, desconsiderando-se a data 
do novo provimento.

Parágrafo único.  Em caso de reversão, reintegração ou 
recondução proveniente de decisão judicial, esta deverá ser observada na 
íntegra, aplicando-se os incisos deste artigo apenas subsidiariamente.

Seção IV
Das Férias de Servidor ou Empregado Cedido, Requisitado, Afastado 

e Licenciado

Art. 31 A concessão de licença ou dispensa para qualificação 
profissional ou de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior 
somente poderá ser concedida ao servidor público que não possuir período 
de férias adquiridas e não usufruídas.

§ 1º Excepcionalmente, as férias vencidas que não puderem 
ser usufruídas integralmente antes do início da concessão da dispensa 
ou licença, deverão ser marcadas e usufruídas durante o período do 
afastamento para a qualificação, preferencialmente em período de recesso 
do curso, conforme o calendário escolar da instituição de ensino de ofício.

§ 2º O usufruto regular das férias de que trata o parágrafo acima, 
não interrompe e nem suspende o período da concessão da dispensa, 
licença ou afastamento, que continuará a correr concomitante.

Art. 32  Durante a cessão, requisição ou afastamento decorrente 
de licença ou dispensa para qualificação profissional, de licença para o 
desempenho de mandato classista, de licença para desempenho de cargo 
em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de 
afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei 
como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as férias, 
conforme o disposto neste Decreto.

§ 1º  Compete à unidade de gestão de pessoas do órgão ou 
entidade de origem do servidor o acompanhamento da concessão e 
usufruto das férias conjuntamente ao órgão ou entidade que o recepcionar, 
de modo a evitar o acúmulo de férias.

§ 2º  A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de 
origem do servidor deverá enviar ao órgão ou entidade que o recepcionar, 
documento contendo período aquisitivo de férias e ainda, as férias não 
usufruídas agendadas ou não, e informações necessárias para o respeito 
às diretrizes deste Decreto.
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