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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas à Programação de Férias dos servidores do 

IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 Servidores em geral 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia de 11 de maio de 1992. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Férias: período de descanso concedido ao servidor após 12 meses trabalhados. 

 Aviso de férias: documento que formaliza o recebimento do valor de 1/3 de férias prevista em 

lei. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Gerar no sistema 

COMPLETE o 

relatório escala de 

férias dos servidores 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá gerar no Sistema 

COMPLETE o Relatório de Escada de Férias dos servidores contendo a data do 

vencimento das próximas férias de cada servidor. Tal atividade é realizada no final 

de cada ano para programar as férias do ano subsequente. 
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2. Distribuir  o 

relatório de escala de 

férias nas áreas do 

IPSM. 

Com o relatório impresso a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá distribuir em todas as áreas do IPSM, via memorando, os respectivos 

relatórios. 

3. Servidor sugerir o 

período de suas  

férias  no relatório 

Ao receber o relatório de escala de férias, cada servidor da área deverá preencher 

a data provável de suas férias no campo de previsão de gozo e assinar. Após 

preenchimento de todo o relatório, o mesmo deverá retornar à GERGES. 

4. Receber relatórios 

das áreas e incluir no 

Sistema COMPLETE 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá receber os 

relatórios devidamente preenchidos e incluir no Sistema COMPLETE as datas com 

os períodos de férias sugeridos. 

5. Gerar e imprimir  

no Sistema 

COMPLETE o aviso 

de férias 

Após a inclusão anual da escala de férias no Sistema COMPLETE, mensalmente 

será gerado pelo Sistema o aviso de férias (adicional de 1/3), que deverá ser 

impresso pela Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas somente 

após o fechamento do mês que antecede a data escolhida pelo servidor.  

6. Encaminhar os 

avisos de férias para 

áreas via memorando   

Com os avisos de férias impressos, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas deverá encaminha-los para as respectivas áreas via memorando assinado 

pela GERGES e DIRADM. 

7. Receber o aviso de 

férias e deliberar com 

servidor 

Ao receber o aviso de férias, o responsável pela área deverá deliberar com o 

servidor. O período escolhido pode ser alterado pelo Diretor ou Gerente com a 

ciência do servidor ou pelo servidor com aval do Diretor ou Gerente 

8. Emitir documento 

informando o novo 

período de gozo das 

férias ou seu usufruto 

em data oportuna 

Caso o gozo das férias não corresponda ao período informado no aviso, o 

responsável pela área deverá emitir um memorando informando o novo período de 

gozo das férias ou seu usufruto em data oportuna. 

Caso as férias fiquem para uma data oportuna, na ocasião o responsável pela área 

deverá certificar os dias vencidos em aberto, programar a data e então deverá 

proceder da mesma forma: emitir documento informando o período que irá usufruir 

as férias e encaminhará às Diretorias. 

9.  Confirmar o 

período de férias 

assinando o aviso  

(Gerente e servidor) 

Caso o gozo das férias corresponda ao período informado no aviso, o responsável 

pela área deverá confirmar o período de férias do servidor assinando juntamente 

com o servidor o respectivo aviso. O aviso assinado deverá ser encaminhado às 

Diretorias. 

10. Deliberar o 

período de gozo das 

férias do servidor 

assinando 

memorando 

Ao definir a data de usufruto das férias os documentos (memorando / aviso) deverão 

ter a deliberação da DIRADM e em seguida encaminhados à GERGES. 

11. Receber o 

documento com a 

informação de férias. 

A equipe da GERGES deverá receber os documentos com informação de férias 

(memorando ou aviso) e conferir as informações pertinentes e assinaturas.  
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12. Registrar os dias 

de férias em aberto 

na planilha para gozo 

em data oportuna 

Caso o período de gozo tenha sido definido para data oportuna, a Gerência de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá registrar os dias de férias em 

aberto na planilha “Relação de férias de servidores lotados no IPSM”. 

13. Registrar a 

informação de férias - 

planilha  - frequência 

(ponto) manual ou 

eletrônica - caderno  

de anotações 

Caso o servidor vá usufruir das férias conforme deliberado com o responsável da 

área, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá registrar a 

informação de férias na planilha “Relação de férias de servidores lotados no IPSM”, 

na frequência do servidor (manual ou eletrônica) e no caderno de anotações.  

14. Arquivar o 

documento que 

delibera as férias no 

dossiê do servidor. 

Após as anotações dos documentos de férias, seja para data oportuna ou para 

usufruto, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá arquivar 

o documento no dossiê do servidor. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Relatório de escala 

de férias 

Arquivos da 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 
Por ano Permanente Não há. 

Aviso de Férias 
Arquivos da 

GERGES 

Dossiê do servidor / 

equipe da GERGES 

Por nome do 

servidor 
Permanente Não há. 

Relação de férias 

vencidas de 

servidores lotados no 

IPSM 

Arquivos da 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 
Por ano 

Até a próxima 

atualização 
Descarte 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 96 – Programação de Férias dos Servidores do IPSM 
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