Ao Presidente da Câmara Municipal
C/C Diretor Geral

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO
Eu, ___________________________________________________________________________________________,
brasileiro(a), CPF _____________________, portador(a) da cédula de identidade nº __________________________,
nascido(a) em _____/_____/__________,

servidor(a) da Câmara Municipal de Ouro Preto, lotado no(a)

____________________________________________________________________________________,

solicito

a

CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO.
Em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, atesta-se que:
Art. 123 - Não serão concedidas férias-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

faltar ao serviço por período igual ou superior a 5 (cinco) dias sem justificativa;
sofrer penalidade disciplinar que implique em suspensão;
afastar-se do cargo em virtude de condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva transitada
em julgado;
afastar-se do cargo em virtude de licença para tratar de assuntos particulares;
afastar-se do cargo para acompanhar cônjuge ou companheiro;
afastar-se do cargo por motivo de doença de pessoa da família por período superior a 30 (trinta) dias
consecutivos.

Parágrafo único: a ausência do servidor para tratar da própria saúde suspende o período aquisitivo de férias-prêmio.
Art. 124 – As licenças e os afastamentos não remunerados suspendem a contagem do período aquisitivo de fériasprêmio.
Parágrafo único: as faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão das férias-prêmio na proporção de 1 (um)
mês para cada falta.

Salienta-se que, de acordo com o art. 123 e o parágrafo único do Estatuto dos Servidores Municipais destacados acima,
o item I (com período até 4 dias), retarda a concessão das férias-prêmio na proporção de 1 (um) mês para cada falta.
Os itens I (com período superior ou igual a 5 dias), II, III, IV, V e VI, em caso aplicável, implicam na não concessão das
férias-prêmios ao servidor pelo período aquisitivo solicitado. As licenças, o afastamento e a ausência de que tratam o
art. 124 e o parágrafo único, em caso aplicável, suspendem a contagem de período aquisitivo das férias prêmio.
DECLARO estar ciente dos conformes legais apresentados.
Ouro Preto, ______ de ____________________ de 20_____.
__________________________________________
(Assinatura do servidor)
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