
Fênix nº ______________________________________

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDOR

NOME MATRÍCULA

CARGO LOTAÇÃO

EMAIL TELEFONE PARA CONTATO:

ORIENTAÇÕES GERAIS
- A interrupção de férias deverá ser requerida observando o estabelecido na Portaria PGR/MPU nº 652 de 09/02/2008, 
art. 9º, § 1 ao 5º (vide verso).

OCORRÊNCIA

(   ) INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS (aplica-se quando as férias já iniciaram) RELATIVAS AO ________ PERÍODO DO EXERCÍCIO DE ________.

Período a ser interrompido:

_____/_____/_____ a _____/_____/_____
Motivo:
(   ) necessidade do serviço
(   ) impossibilidade material (calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri e serviço militar ou eleitoral

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

Justificativa obrigatória: _____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Chefia imediata Servidor
À CCLP/SGP para providências,

_____/_____/_____           ____________________________________
            Data                              Assinatura e carimbo da chefia imediata

Ciente,

_____/_____/_____           ____________________________________
            Data                                 Assinatura e carimbo do servidor

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 interrupção das férias nos termos requeridos. À CCLP/SGP para registro e ciência ao interessado. Após, arquive-se

(    ) INDEFIRO interrupção 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



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

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

(...)

Art. 9º O gozo das férias não pode ser interrompido, salvo por motivo de calamidade pública, comoção interna, 
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço.

§  1º  Fica  delegada  competência  ao  Secretário  Geral,  Diretor  Geral  e  Chefes  das  respectivas  unidades  do 
Ministério Público da União para, observadas as disposições do caput, autorizarem a interrupção de férias.

§ 2º Consideram-se interrompidas as férias cujos efeitos financeiros e início de gozo já se operaram.

§  3º  O  pedido  de  interrupção  por  necessidade  do  serviço  deverá  ser  formalizado  pela  chefia  imediata  do 
servidor, que descreverá detalhadamente a causa determinante.

§ 4º Na hipótese prevista neste artigo não haverá o recolhimento das importâncias pagas a título de férias.

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

(...)


