
Decreto n° 3131,  de 18.10. 2021  

 
Regulamente a concessão das férias e do 
adicional de férias previstos no Estatuto do 

Servidor Público de Papanduva. 
 

O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 59, inciso 
VI da Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO a elevada quantidade de servidores com 
mais de um período aquisitivo de férias acumuladas; 

CONSIDERANDO as recentes vultuosas quantias 

despendidas a título de indenização integral das férias quando da 
rescisão ou aposentadoria de alguns servidores; 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardo à saúde 
física e mental dos servidores;  

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento com 

vistas à evitar eventual prejuízo ao interesse público,  
CONSIDERANDO também a nessidade de adequação as 

regras do e-SOCIAL, 
 
DECRETA 

 
Art. 1º - Até o dia 20 de fevereiro de cada ano, observado o 

disposto no artigo 81, caput e §3°, cada servidor entregará no 

Departamento de Recursos Humanos a Ficha de Programação de Férias, 
constante no Anexo Único, dos períodos aquisitivos já vencidos ou que 

vencerão naquele ano corrente, devidamente assinada pela chefia 
imediata. 

§1° - O início das férias deverá ser posterior ao perído 

aquisitivo, não importando a troca do ano calendário. 
§2º - A programação deverá observar obrigatoriamente o 

incício com antecedência mínima de 30 dias antes do vencimento das 
próximas férias, ainda que haja a opção pela conversão de 1/3 em abono 
pecuniário na forma do artigo 84-A do Estatuto, salvo no caso de 

necessidade do serviço devidamente atestada pelo superior hierárquico, 
na forma do caput do artigo 81 do Estatuto. 

§3° - Não sendo apresentada no prazo do caput, o servidor 
entrerá em férias no mesmo período que a indicação do ano anterior, 
respeitado o disposto no §2° deste artigo. 

 
Art. 2º - O adicional de que trata o artigo 80 do Estatuto 

será pago obrigatoriamente no prazo do artigo 82, desde que entregue a 
Ficha de Programação de Férias no prazo do artigo anterior. 



 

Art. 4º - A converção de 1/3 das férias em abono 
pecuniário de que trata o artigo 84-A do Estatuto apenas será concedida 
após o gozo dos outros 2/3, condicioanda à disponibilidade 

orçamentária. 
 

Art. 5º - A Ficha de Programação das férias vencidas até a 
data de publicação deste Decreto deverá ser entregue em até 30 (trinta) 
dias, e respeitará obrigatoriamente o seguinte: 

I – Os servidores com 6 (seis) ou mais períodos aquisitivos 
de férias acumuladas deverão gozá-las em até 3 (três) anos, respeitada a 
fração mínima de 1/3 do período acumulado por ano; 

II – Os servidores com 3 e 5 períodos aquisitivos de férias 
acumuladas deverão gozá-las em até 2 (dois) anos, respeitada a fração 

mínima de 1/2 do período acumulado por ano; 
III – Os servidores com até 2 (dois) períodos aquisitivos de 

férias deverão gozá-las em até 1 (um) ano; 

Parágrafo único: As disposições do presente artigo se 
aplicam sem prejuízo do disposto no artigo 1° do presente Decreto. 

 
 
Art. 6° - No prazo do artigo anterior cada secretaria deverá 

encaminhar também a relação com as respectivas razões dos casos de 
substituição indispensáveis ao interesse público, a fim de avaliar a 
necessidade de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público na forma do 
incos IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 
Art. 7° - O disposto neste Decreto se aplica também aos 

servidores cedidos, situação em que deverá ser oficiado aos cessinários 

em até 5 (cinco) dias, para que tomem conhecimento do seu conteúdo, 
sobretudo da possibilidade de substituição temporária prevista no artigo 

anterior. 
 
Art. 8º - Integram no conceito de servidor para fins desse 

decreto toda e qualquer classe de agente público, independente da 
natureza da relação jurídica. 

 

Art. 9º -Salvo para o caso dos agentes políticos, a 
inobservância dos prazos aqui estabelecidos resultarão na concessão de 

férias unilaterais de acordo com o cronograma a ser elaborado pelo 
Departamento de Recursos Humanos, ocasião em que serão 
consideradas como ausentes as necessidades de substituição. 

 



Art. 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.   
 
Papanduva,  18 de outubro de 2021. 

 
 

 
Luiz Henrique Saliba 
Prefeito Municipal 

                                              
                                       Evini Roseli G de Oliveira 
                                      Secretária da Administração 
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