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Orientação para marcação das férias para o exercício 2019 

O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias de férias remuneradas por ano civil de acordo com 
a escala respectiva e poderão ser marcadas da seguinte maneira: 1 período de 30 dias, 2 períodos de 15 dias ou 3 
períodos de 10 dias. Períodos fracionados de 20 dias não poderão ter interrupção (Exemplo: pular o final de 
semana e marcar o restante depois). 

 

As férias dos diretores das Unidades Municipais de Saúde deverão ser marcadas através do Formulário de 
Marcação de Férias do Servidor (disponível no site da Fundação - www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/fr2.pdf) que 
deverá ser assinado pelo servidor e por sua chefia imediata, ou seja, Presidência ou Vice-Presidência.  

 

Os mapas de férias serão preenchidos pelas Chefias Imediatas obedecendo ao interesse do serviço e 
encaminhados ao órgão de pessoal com a devida ciência do servidor. 

 

Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor direito a férias, as quais 
corresponderão ao ano em que se completar esse período. Esclarecemos que, conforme o artigo 106 da Lei 531/85, 
não terá direito a férias o funcionário que, durante o período de sua aquisição, estiver em gozo de licença para tratar 
de interesse particular. Nesse caso, esta Coordenadoria entende que, frente a  interrupção da frequência, quando o 
servidor retornar da licença sem vencimentos também terá que aguardar um ano para usufruir férias. 

Conforme o artigo 104 da Lei 531/85, é proibido a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de 
serviço e pelo máximo de dois períodos (exercícios). Tal impedimento não será presumido, devendo a Chefia 
imediata comunicar o fato, com antecedência de 60 (sessenta) dias, através de CI, ao respectivo órgão de Pessoal, 
com a devida ciência do servidor, mediante assinatura do mesmo na CI (Comunicação Interna). 

 

Todos os servidores que operem diretamente com Raios X (Técnico em Radiologia) gozarão, 
obrigatoriamente, férias de 20 (vinte) dias consecutivos por semestre de atividades. 

 

Segue, em anexo, o Mapa Anual de Férias para o ano de 2019 com todos os nomes dos servidores 
lotados nesse Setor.  

 

Caso as férias a serem gozadas não sejam relativas a 2019, solicitamos sinalizar a qual exercício pertence, 
a fim de que possamos acertar a situação, ou seja, marcarmos as férias anteriores para depois marcarmos as do 
efetivo exercício. 

 

Observar que ao marcar as férias, que estas não sejam concomitantes com Licença Prêmio, BIM, Licença 
sem Vencimentos, uma vez que será descontado, caso tenha sido recebido, o valor correspondente à parcela de 
1/3 de férias pago indevidamente, sendo necessária à regularização de um novo período de usufruto. 

 

Esta circular poderá ser visualizada no site da FMS na coluna Espaço do Servidor. 
 

Favor marcar as férias com consciência. Evitem, ao máximo, as remarcações das mesmas. 
 

Solicitamos que sejam enviados a FMS/CORHU, tão logo fiquem prontos, os Mapas de Férias, tendo 
como limite para entrega até 01/06/2018. 

 
 

EDUARDO DOS SANTOS KNUST 

Coordenador CORHU 

 
 


