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§ 3º  O órgão ou entidade que receber o servidor deverá cumprir 

com a programação constante da escala de férias em que o servidor estiver 
inserido, responsabilizando-se pela liberação do servidor para o usufruto de 
férias regulamentares e ainda pelo reembolso do 1/3 (um terço) de férias, 
quando for o caso.

§ 4º  O órgão ou entidade que receber o servidor é responsável 
pelo controle e usufruto das férias, comunicando formalmente ao órgão ou 
entidade de origem o período do usufruto das férias para fins de registro na 
vida funcional, enquanto durar a cessão, requisição, afastamento ou licença 
previstas no caput deste artigo.

§ 5º  Para fins de transparência, o órgão ou entidade que 
recepcionar o servidor deverá encaminhar anualmente ao órgão ou entidade 
de origem, até o mês de novembro do ano corrente, o período de usufruto 
das férias dos servidores públicos em sua escala de férias.

Art. 33  Nas hipóteses de licença para o desempenho de 
mandato classista, de licença para desempenho de cargo em associação 
ou de licença para desempenho de função em fundação, o servidor deverá 
comunicar anualmente ao seu órgão ou entidade de origem o período 
para registro de usufruto das férias e percepção do adicional, sob pena de 
registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das 
férias terminar.

Art. 34   Durante o afastamento integral para qualificação 
profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da 
instituição de ensino.

Parágrafo único.  O servidor deverá comunicar o seu órgão ou 
entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção 
do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do 
período concessivo das férias terminar.

CAPÍTULO III
DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Seção I
Da Remuneração e do Adicional de Férias

Art. 35   Por ocasião das férias, o servidor receberá além da 
remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, 
que será calculado nos seguintes termos:

I - ao servidor efetivo e ao exclusivamente comissionado, 
calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o 
usufruto;

II - ao servidor efetivo, quando ocupante de cargo em comissão 
ou função de confiança, calculado sobre a remuneração, acrescido do 
percentual do cargo em comissão ou função de confiança, correspondentes 
ao mês em que ocorrer o usufruto.

§ 1º  O terço constitucional será correspondente ao período 
usufruído, sendo integral ou proporcional conforme opção por parcelamento 
do usufruto das férias.

§ 2º O servidor em regime de acumulação constitucional de 
cargos perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração cor-
respondente ao mês em que ocorrer o gozo do respectivo cargo em que for 
usufruir as férias.

Art. 36  A alteração do período de usufruto das férias implica na 
alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor já ter recebido 
as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no 
período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na 
folha de pagamento no mês subsequente, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;
II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no 

mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anterior-
mente marcado.

Seção II
Da Indenização de Férias

Art. 37  Nos casos de rescisão, a indenização de períodos 
aquisitivos completos e incompletos de férias não usufruídas, relativos ao 
exercício de cargo efetivo ou exclusivamente comissionado, será realizada 
nos seguintes termos:

I - indenização integral acrescida do respectivo terço constitu-
cional para os períodos aquisitivos completos de férias adquiridas e não 
usufruídas, e;

II - indenização proporcional na fração de um doze avos por mês 
de efetivo exercício ou fração igual ou superior a quinze dias, dos períodos 
aquisitivos incompletos.

Parágrafo único. Somente será devido pagamento do terço 
constitucional de período aquisitivo de férias completo.

Art. 38. Quando o servidor efetivo vagar o cargo por força de 
qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 43 da Lei Complementar 
nº 04/1990 ou no artigo 26 da Lei Complementar nº 555/2014, terá direito 
a indenização a ser calculada com base na remuneração do cargo no mês 
da vacância.

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo não se aplica 
em caso de vacância por posse em outro cargo inacumulável no Poder 
Executivo Estadual, sem interrupção de efetivo exercício, hipótese em que 
a unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade expedirá certidão, 
para fins de usufruto de férias ou de complementação do período aquisitivo 
no novo cargo efetivo.

Art. 39  O servidor exclusivamente comissionado que for 
exonerado e, no mesmo dia, for nomeado em outro cargo comissionado não 
terá direito à indenização, devendo os períodos aquisitivos e concessivos 
de férias continuarem a fluir normalmente.

Art. 40   O servidor exclusivamente comissionado, quando 
exonerado do cargo em comissão e não se enquadrar no artigo 39 deste 
Decreto, terá direito à indenização a ser calculada com base na remuneração 
do cargo no mês da exoneração.

Art. 41  A indenização de férias prevista nesta seção será devida 
aos herdeiros do servidor falecido mediante a apresentação de alvará 
judicial expedido por juízo competente ou escritura pública de inventário e 
partilha extrajudicial.

Art. 42   Não terá direito à conversão em pecúnia das férias o 
servidor público em atividade e nem à contagem, em dobro, de férias não 
usufruídas, para fins de aposentadoria e promoção por antiguidade.

Art. 43  Excepcionalmente, o servidor ativo poderá ter direito 
à indenização, desde que haja expressa autorização do Governador do 
Estado de Mato Grosso e disponibilidade financeira, observado o interesse 
público e a necessidade da atividade.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44  A escala de férias, inclusive dos servidores públicos civis 
e militares com períodos eventualmente acumulados, deverá ser elaborada 
com observância dos seguintes critérios obrigatórios:

I - As férias com períodos em aberto ou acumuladas, deverão ser 
obrigatoriamente usufruídas no período de até 2 (anos) anos antes:

a) do cumprimento dos requisitos da aposentadoria ou da 
transferência para a inatividade voluntária;

b) do cumprimento dos requisitos para o atingimento da idade 
para aposentadoria compulsória ou para transferência para a inatividade 
ex-officio por idade.

II - Os servidores que já possuírem os requisitos para a concessão 
da aposentadoria ou da transferência para a inatividade voluntária, ou 
ainda, com abono de permanência já concedido, deverão obrigatória e ime-
diatamente usufruir as férias dos períodos em aberto ou acumuladas, sob 
pena de usufruí-las de ofício.

Art. 45  Os processos de aposentadoria voluntária e transferên-
cia voluntária para reserva remunerada deverão ser instruídos com certidão 
emitida pela unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem, 
noticiando a inexistência de férias a usufruir.

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não será exigido 
aos servidores que já possuírem aposentadorias agendadas na data da 
publicação deste Decreto.


		suporte@iomat.mt.gov.br
	2020-09-30T00:00:00-0400
	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
	ESTADO DE MATO GROSSO:03507415000497
	Assinar o Diário Oficial




