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Resolução nº 002/2010-PGJ, de 27 de janeiro de 2010. 

Disciplina a concessão de férias dos servidores 
do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 
outras providências.  

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do 
artigo 7° da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994, e 

Considerando que o gozo efetivo de férias regulamentares é direito 
assegurado a todo servidor público, nos termos do disposto no artigo 39, § 3º, da 
Constituição Federal e artigo 123 da Lei n° 1.102, de 10 de outubro de 1990;  

Considerando as dificuldades que têm gerado ao bom andamento dos 
serviços nos órgãos do Ministério Público os constantes pedidos de suspensão, 
revogação e concessão sucessiva de férias, circunstância a recomendar a adoção de 
critérios que disciplinem essas situações; 

Considerando a necessidade de regulamentar a concessão de férias aos 
servidores do Ministério Público, de forma a conciliar o interesse público com o direito 
a férias; 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 
DO DIREITO E DA CONCESSÃO 

Art. 1º Após cada período de doze meses de exercício, o servidor 
ocupante de cargo efetivo ou em comissão terá direito a férias na seguinte proporção: 

I - trinta dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 
cinco vezes no período aquisitivo; 

II - vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de seis a quatorze 
faltas no período aquisitivo; 
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III - dezoito dias corridos, quando houver tido de quinze a vinte e três 
faltas no período aquisitivo; 

IV - doze dias corridos, quando houver tido de vinte e quatro a trinta e 
duas faltas no período aquisitivo. 

§ 1º Somente serão concedidas férias ao servidor que tiver adquirido 
direito ao período. 

§ 2º O gozo das férias deverá ocorrer em época que melhor atenda à 
Administração, procurando-se conciliar essa conveniência com o interesse do servidor. 

§ 3º O servidor à disposição desta Instituição, obrigatoriamente, deverá 
apresentar à Secretaria de Recursos Humanos o comunicado de férias do órgão de 
origem.  

§ 4º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

Art. 2º As licenças não remuneradas suspendem a contagem do período 
aquisitivo, a qual será retomada na data do retorno.  

Art. 3º Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período 
aquisitivo: 

I - permanecer em gozo de licença, com percepção de vencimentos por 
mais de trinta dias; 

II - tiver se afastado para licença para tratamento da própria saúde por 
mais de seis meses, embora descontínuos. 

§ 1º Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo, o servidor que 
estiver afastado por motivo de doença grave, incurável ou profissional ou por motivo de 
acidente em serviço, licença à gestante, suspensão para apuração de falta administrativa, 
se absolvido ao final. 
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§ 2º Iniciar-se-á a contagem do novo período aquisitivo quando o 
servidor, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar 
ao serviço. 

Art. 4º As licenças ou os afastamentos abaixo mencionados, concedidos 
durante o período de férias suspendem o curso destas, que serão alteradas para o 
término da licença ou do afastamento, considerando-se o saldo remanescente. 

I – Licença para tratamento de saúde, à maternidade e adoção e sua 
prorrogação, ou paternidade. 

II – Afastamento por motivo de casamento ou falecimento do cônjuge, 
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos. 

Parágrafo único. No caso de licença para tratamento da própria saúde, 
concedida antes do início das férias, estas serão alteradas para o término da licença, se 
outra data não houver sido requerida pelo servidor. 

Art. 5º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas 
etapas, sendo cada uma destas de quinze dias, desde que assim requeridas pelo servidor, 
e de acordo com o interesse da Administração, e terá obrigatoriamente início até o 
décimo dia de cada mês. 

§ 1º Na hipótese de parcelamento das férias, deverá transcorrer entre as 
etapas um período de, no mínimo, dez dias de efetivo exercício.  

§ 2º No caso de parcelamento das férias, os quinze dias restantes deverão 
ser usufruídos observado o disposto no artigo 6º desta Resolução. 

Art. 6º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade 
do serviço, devidamente justificada pela chefia imediata, pelo máximo de dois períodos. 

Art. 7º É facultado a Presidente de Comissão de Sindicância ou de 
Processo Administrativo Disciplinar, quando julgar necessário, solicitar à chefia 
imediata do servidor acusado a reprogramação de suas férias. 
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CAPÍTULO II 
DA ESCALA DE FÉRIAS 

Art. 8º As chefias imediatas organizarão anualmente uma escala de férias 
para os respectivos servidores, que melhor atenda às necessidades da Administração.  

§ 1º A escala de que trata o caput deste artigo será elaborada adotando-se 
o sistema de rodízio e, havendo excesso de interessados para o mesmo período, será 
feita a adequação, sucessivamente, pelos seguintes critérios:  

I - terá preferência aquele que no ano anterior não tiver gozado férias no 
período pretendido; 

II - se na mesma situação e o período desejado coincidir com férias 
escolares, terá preferência aquele que permaneceu trabalhando no último período de 
férias escolares; 

III - se trabalharam no último período de férias escolares, dar-se-á 
preferência ao que tiver filho em idade escolar; 

IV - em igualdade de condições, terá preferência o mais antigo no 
Ministério Público; 

V - se os critérios acima forem insuficientes, adotar-se-á o sorteio. 

§ 2º A escala mencionada no caput deverá observar mensalmente o limite 
máximo de 20% (vinte por cento) do número de servidores das respectivas unidades 
administrativas, salvo nos meses de janeiro e julho, no percentual de 30%, se houver 
disponibilidade financeira e este percentual não implicar em prejuízo do serviço. 

Art. 9º O servidor deverá preencher o requerimento de férias, constante 
do anexo único desta Resolução, a ser encaminhado à Secretaria de Recursos Humanos, 
com a concordância da chefia imediata, com antecedência de no mínimo sessenta dias. 
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Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Recursos Humanos a elaboração 
da escala mensal de férias dos servidores, a ser publicada até o vigésimo dia do mês 
anterior, contendo o nome do servidor, o período aquisitivo de férias e a data de início. 

Art. 10. Uma vez publicada a escala de férias, somente poderá ser 
alterada, em caráter excepcional, no caso de imperiosa necessidade do serviço ou a 
pedido do servidor, desde que devidamente justificada. 

Parágrafo único. A necessidade do serviço caracteriza-se mediante 
justificação, por escrito, da chefia imediata do servidor. 

Art. 11. No caso de opção pelo parcelamento das férias, a segunda etapa 
deverá ser requerida no mínimo, dez dias antes do início do respectivo gozo. 

CAPÍTULO III 
DA INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS 

Art. 12. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção interna, serviço militar ou eleitoral, ou ainda, por motivo 
de superior interesse público. 

§ 1º A interrupção das férias deverá ser formalizada pela chefia imediata 
com antecedência de no mínimo cinco dias, a ser concedida pelo Procurador-Geral de 
Justiça, cientificado ao servidor e devidamente publicado. 

§ 2º O gozo das férias interrompidas ocorrerá sem parcelamento. 

CAPÍTULO IV 
DO ADICIONAL DE FÉRIAS 

Art. 13. Por ocasião das férias, o servidor terá direito, além da 
remuneração mensal, ao adicional de férias constitucionalmente previsto. 

§ 1º O pagamento do adicional mencionado no caput deverá constar da 
folha de pagamento do mês anterior. 

§ 2º Na hipótese de parcelamento das férias, o pagamento do adicional de 
férias deverá ocorrer quando do gozo da primeira etapa. 
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§ 3º Quando ocorrer o adiamento ou cancelamento das férias, caso já 
tenha recebido o adicional de férias referido no caput deste artigo, o servidor deverá 
devolvê-lo integralmente, no prazo de cinco dias úteis contados da data do crédito ou do 
deferimento da alteração, se esta ocorrer em data posterior ao crédito. 

CAPÍTULO V 
DA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 

Art. 14. O servidor, efetivo ou exclusivamente comissionado, quando 
exonerado do cargo efetivo ou em comissão, perceberá indenização integral das férias 
vencidas e proporcionais do período de férias incompleto, acrescida do adicional de 
férias. 

§ 1º A indenização será com base na remuneração do mês da exoneração. 

§ 2º A indenização de que trata este artigo também é devida ao servidor 
que vier a se aposentar e aos dependentes ou sucessores do falecido, hipótese na qual se 
observará o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. É vedada concomitância de férias dos assessores com os 
membros do Ministério Público, aos quais são diretamente subordinados, visando a 
preservar a continuidade do serviço. 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de 
Justiça.  

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Grande, 27 de janeiro de 2010. 

 

Antonio Siufi Neto  
Procurador-Geral de Justiça em exercício 
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