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DECRETO Nº. 1.131, DE 31 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 
Dispõe sobre a regulamentação da concessão 
de férias dos servidores do Poder Executivo 
Municipal. 

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de regulamentar o procedimento administrativo para concessão das 
férias dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Executivo Municipal, e com 
fundamento no art. 62, I da Lei Orgânica Municipal:   

 
DECRETA 

   

Art. 1º - O Departamento de Recursos Humanos – DRH, em conjunto com cada uma das 

Secretarias Municipais, estas individualmente representadas por seu(sua) respectivo(a) 

Secretário(a); são os responsáveis por observar e dar efetividade ao processo de concessão de 

férias dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Executivo Municipal. 

  

Artigo 2º - A marcação do período de gozo das férias é prerrogativa e responsabilidade 

exclusiva da Secretaria Municipal a qual o servidor estiver lotado. 

  

Artigo 3º - Caberá aos Secretários providenciar a escala de férias anual de seus servidores 

subordinados, devendo encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos – DRH, até o dia 30 

do mês de novembro, a programação para o ano seguinte; bem como, adotar as providências à 

sua elaboração, em conformidade com o disposto neste Decreto. 

 

§ 1º - As férias deverão ser usufruídas rigorosamente de acordo com a programação, 

para a qual deverá ser considerada a pretensão do servidor e, principalmente, o interesse da 

Administração Pública. 

 

§ 2º - A escala de férias de cada Secretaria será organizada de modo a manter a 

continuidade dos serviços, atendidas as peculiaridades de cada atividade. 

 

§ 3º -  Desde que haja interesse da Administração, as férias poderão ser fracionadas em 

até 02 (dois) períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 

  

§ 4º - Servidores casados entre si ou em situação equivalente, terão prioridade na 

marcação de férias no mesmo período; resguardado o direito da Administração em conceder férias 

de acordo com a conveniência do trabalho. 
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Artigo 4º - Qualquer solicitação de alteração na escala de férias somente será levada a 

efeito mediante requerimento aprovado pela chefia imediata e pelo(a) Secretário(a) da pasta, com 

a devida justificativa, e desde que haja a imediata marcação do novo período. 

  

Parágrafo único - As alterações só serão válidas se comunicadas oficialmente ao 

Departamento de Recursos Humanos – DRH, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 

início do período agendado e aprovado na escala de férias. 

 

Artigo 5º - As férias somente poderão ser interrompidas ou postergadas por motivo 

relevante e de interesse público, que deverá ser reconhecida e declarada pelo(a) Secretário(a) da 

pasta a qual estiver vinculado o servidor. 

  

Artigo 6º - No mês de outubro de cada ano, o Departamento de Recursos Humanos – 

DRH encaminhará aos Secretários, a relação de seus servidores subordinados e os respectivos 

períodos aquisitivos de férias, que servirão de base para elaboração da escala de férias para o ano 

seguinte, que deverá ser apresentada àquele Departamento até o seguinte dia 30 de novembro. 

 

§ 1º - Deverá constar na escala de férias, assinatura dos servidores e do(a) Secretário(a) 

correspondente; e no caso de recusa de algum servidor em apor sua assinatura, de duas 

testemunhas que comprovem a ciência do período de fruição informada ao mesmo. 

 

§ 2º - O servidor que mudar sua lotação terá direito a ter seu período de férias mantido, 

conforme programação anual de sua Secretaria de origem. 

 

§ 3º - O servidor que não se encontrar em exercício durante o período programado de 

férias, em razão de concessão de afastamento ou licença, poderá, juntamente com o(a) 

respectivo(a) Secretário(a), reprogramar as férias pendentes para quando de seu retorno ao 

trabalho. 

 

Artigo 7º - Terá o servidor cedido, com ou sem prejuízo dos vencimentos; seu direito a 

férias regido pela legislação municipal, especialmente quanto à sua aquisição, gozo e limite de 

acumulação. 

 

Parágrafo único – Incumbe ao Departamento de Recursos Humanos – DRH do Município 

de origem, comunicar ao órgão cessionário os períodos de férias do servidor cedido, a serem 

usufruídos durante o período da cessão, bem como, controlar e manter os respectivos registros. 

 

Artigo 8º - Deverá o servidor 30 (trinta) dias antes do período de gozo das férias pré-

agendadas, preencher requerimento de férias informando o período de fruição e eventual pedido 

de conversão; quando então, o Departamento de Recursos Humanos – DRH deverá emitir o Aviso 

de Férias ao servidor, constando o período aquisitivo, o início e retorno às atividades, mesmo em 
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caso de fracionamento; com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início do período de 

fruição. 

 

Artigo 9º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, juntamente com o Departamento 

de Recursos Humanos – DRH, poderá expedir normas complementares e formulários para 

execução deste Decreto. 

  

Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em  
31 de agosto de 2018. 

 
 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal  

 
 


