
Fênix nº ______________________________________

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ALTERAÇÃO E SUSPENSÃO DE FÉRIAS - SERVIDOR

NOME MATRÍCULA

CARGO LOTAÇÃO

EMAIL TELEFONE PARA CONTATO:

ORIENTAÇÕES GERAIS
- A suspensão de férias deverá ser requerida observado o estabelecido na Portaria PGR/MPU nº 652 de 09/02/2008, art. 10º, § 1 ao 
5º (vide verso).

OCORRÊNCIA

(   ) ALTERAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO (ANO) DE ________.
1º Período

De:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

Para:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

2º Período
De:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

Para:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

3º Período
De:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

Para:

_____/_____/_______ a _____/_____/_______

(   ) SUSPENSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO (ANO) DE ________ (requerer quando as férias não tiverem iniciado)
1º Período

____/____/____ a ____/____/____

2º Período

____/____/____ a ____/____/____

3º Período

____/____/____ a ____/____/____

(   ) Novo período de férias: _____/_____/_____ a _____/_____/_____

Em virtude da alteração das férias, faço opção pelas seguintes vantagens pecuniárias: (   ) Ad. 100% da remuneração (   ) Ad. Grat. Natalina

____________________, _____/_____/_____           _______________________________________________
                                 Local                              Data                                          Assinatura e carimbo do(a) requerente

Justificativa obrigatória: _____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA
DE ACORDO. À CCLP/SGP para providências.

____________________, _____/_____/_____           _______________________________________________
                                Local                              Data                                            Assinatura e carimbo da chefia imediata

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

____________________, _____/_____/_____           _______________________________________________
                                Local                               Data                                         Assinatura e carimbo da chefia imediata



PORTARIA PGR/MPU Nº 652 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre as férias dos servidores do
Ministério Público da União.

(…)

Art. 8º A alteração da escala de férias poderá ocorrer por necessidade do serviço ou por interesse do servidor 
com a concordância expressa da chefia imediata.

§  1º  A  necessidade  do  serviço  deverá  ser  justificada  pela  chefia  imediata  do  servidor,  que  descreverá 
detalhadamente a causa determinante.

§ 2º A alteração de período de férias com efeitos financeiros, por interesse do servidor, poderá ocorrer até o 5º 
(quinto) dia útil do mês anterior ao do seu início; nos demais casos, a alteração poderá ocorrer em qualquer data 
anterior ao período pré-estabelecido de férias, mediante anuência da respectiva chefia imediata.

(...)

Art. 10. Poderão ser suspensas as férias do servidor, quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

I - licença por motivo de doença em pessoa da família;
II - licença para tratamento de saúde;
III - licença à gestante, à adotante ou paternidade;
IV - licença por acidente em serviço;
V - falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos;
VI - por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço
militar ou eleitoral; e
VII - por necessidade do serviço.

§1º Consideram-se suspensas as férias cujos efeitos financeiros se operaram e não se iniciou sua efetiva fruição.

§ 2º O pedido de suspensão por necessidade do serviço deverá ser formalizado pela chefia imediata do servidor, 
que descreverá detalhadamente a causa determinante.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo não haverá o recolhimento das importâncias eventualmente pagas a título 
de férias, exceto na situação prevista no inciso VII, sendo vedado o pagamento de diferenças por ocasião da 
fruição.

§ 4º A pedido do servidor poderá ser efetuado o recolhimento das importâncias eventualmente pagas a título de 
férias.

§ 5º O saldo de férias suspensas será gozado de uma só vez, antes do gozo de novas férias.

(...)


