
Fênix______________/_________/______

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS – SERVIDOR

NOME: MATRÍCULA:

CARGO: LOTAÇÃO: 

E-MAIL: TELEFONE PARA CONTATO:

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Lei n.º 8.112, de 11/12/1990
Art. 77 – O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, 
ressaltadas as hipóteses em que haja legislação específica.
(…) § 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.
Art. 78 - (…) § 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor do adicional previsto no inciso XVII, do art 7º da Constituição Federal quando da 
utilização do primeiro período.
Portaria PGR/MPU nº 652, de 06/12/2008
Art. 1 - (…) § 8º A acumulação de férias por necessidade do serviço será comprovada mediante justificativa da chefia imediata, autorizada pelo 
Secretário-Geral, Diretor-Geral ou Chefe da respectiva unidade do Ministério Público da União, apresentada até o dia 15 de outubro do exercício a que 
se referirem as férias.
Art. 8º - (…) § 1º A necessidade do serviço deverá ser justificada pela chefia imediata do servidor, que descreverá detalhadamente a causa 
determinante.

(     ) ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2010 A USUFRUIR  NO EXERCÍCIO DE 2011

Programação parcelada
1º período Início

______/______/______

Término

______/______/______

Total de dias Vantagens:

(     ) Ad. 100%             (    ) Ad. 13º Sal.

2º período
______/______/______ ______/______/______

Vantagens:

(     ) Ad. 100%             (    ) Ad. 13º Sal.

3º período
______/______/______ ______/______/______

Vantagens:

(     ) Ad. 100%             (    ) Ad. 13º Sal.

Programação Integral (30 dias)
Integral Início

______/______/______

Término

______/______/______

Total de dias Vantagens:

(     ) Ad. 100%             (    ) Ad. 13º Sal.

JUSTIFICATIVA DA CHEFIA IMEDIATA (conforme art. 8º – Portaria PGR/MPU n.º 652)  – se necessário use o verso.

____________________, ______/______/______                                                                        ______________________________________
                 Local                                Data                                                                                               Assinatura e carimbo da chefia imediata

PARA USO DA CCLP/SGP

(   ) Fundamentação do pedido de acordo com 
________________________________________

(   ) Não há fundamentação prevista.

Encaminhe-se à SGP,

_____/_____/_____           ____________________________________
            Data                                                  DIFF/CCLP

Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral para decisão,

_____/_____/_____                     __________________________________________________
Data                                             Assinatura da Secretária de Gestão de Pessoas

DESPACHO DO SECRETARIO-GERAL
(    ) DEFIRO acumulação das férias nos termos requeridos. À CCLP/SGP para registro e ciência ao interessado. Após, arquive-se

(    ) INDEFIRO acumulação das férias pelos motivos abaixo. À CCLP/SGP, dê-se ciência ao interessado. Após, arquive-se

Motivo:

____________, _____/_____/_____              ___________________________________________________________________
      Local                       Data                                                        Assinatura e carimbo Secretário-Geral do MPF

PARA USO DA DIFF/CCLP/SGP
Providenciado o registro do(s) período(s) de férias no GPS.

___________, _____/_____/_____                    ___________________________________________________________________
      Local                   Data                                                                           Assinatura e carimbo


