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DECRETO Nº 007/2017DECRETO Nº 007/2017DECRETO Nº 007/2017DECRETO Nº 007/2017    
De 09 de Janeiro de 2017. 

 
 

“Dispõe sobre a Programação 
Anual de Férias e Planejamento 
Geral dos Serviços Públicos do 
Município de Novo Mundo/MT 
e dá outras Providências.” 

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  de Novo Mundo, Estado de Mato 
Grosso, no uso das Atribuições que lhe confere o cargo, 

Considerando a necessidade de Programação Anual de Férias para o planejamento geral 
dos serviços prestados pelo Município de Novo Mundo/MT, relativamente à concessão 
de férias de todos os servidores, indistintamente, observada a necessidade do serviço e o 
interesse da Administração, 

Art. 1º. As férias serão concedidas por ato do Chefe do Poder 
Executivo, em um só período nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito. 

 
Paragrafo Único: Somente em casos excepcionais serão as férias 

concedidas em dois períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
corridos. 

 
Art. 2º. A concessão das férias será participada, por escrito ao 

servidor, cabendo a este assinar a respectiva notificação. 
 
Art. 3º. A época da concessão das férias será a que melhor se 

enquadre os interesses do órgão público. 
 
Paragrafo Único: O servidor público poderá requerer junto ao Setor de 

Recursos Humanos do Município a concessão de período de férias, especificando o 
período de gozo, ficando facultado ao Chefe do Poder Executivo, deferir, indeferir e 
determinar o período de concessão das férias, de acordo com o interesse público da 
administração municipal e levando em consideração possíveis prejuízos ao serviço. 

 
Art. 4º. O Setor de Recursos Humanos deverá notificar todos os 

servidores públicos municipais que tiverem dois períodos de férias vencidos até a data 
de edição do presente Decreto, para a programação e concessão de pelo menos um 
período de férias. 
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Paragrafo Único: O período de concessão das férias será programado 

de acordo com os interesses do órgão público, devendo ser dado prioridade aos períodos 
de férias acumulados no máximo de dois, ficando expressamente proibido a ocorrência 
do vencimento de três períodos de férias. 

 
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

revogando as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito de Novo Mundo-MT, 09 de Janeiro de 2017. 

 
 
 
 

ANTÔNIO MAFINI 
Prefeito Municipal 

 


