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WORKFLOW DE FÉRIAS DIRIGENTE 

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 

1. Jurisdição 

 

 aplica-se aos Dirigentes de Unidade/Órgão  

 

2. Objetivo 

 

  estabelecer critérios e procedimentos para o gozo de férias, prazo para 

solicitações,  alterações e autorização de férias 

 

3. Fluxo do processo 

 

3.1 - Solicitação de Férias 

 

3.1.1 - Dirigente 

 

 Acessa o sistema Marteweb no menu Minha Frequência, e clica em Solicitar 

Férias. 

 Inclui os dados solicitados na tela. 

 Ao salvar os dados no sistema: 

- se a Unidade/Órgão de origem do Dirigente for a mesma da de designação, 

a solicitação é enviada ao Reitor. 

- se a unidade de origem do Dirigente for diferente da de designação, a 

solicitação é enviada ao Dirigente da Unidade/Órgão de origem para ciência.  

 

Área de Pessoal 

Emite Notificação de 

Férias e anexa ao 

processo de contagem 

de tempo do servidor 

Reitor autoriza e o 

sistema gera o registro 

das férias para 

pagamento 

Ciência do Dirigente da 

Unidade de Origem (se 

diferente da unidade de 

designação) 

Dirigente inclui sua 

Solicitação de Férias 

no sistema 
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3.1.2 – Dirigente da Unidade/Órgão de Origem (se diferente da Unidade de 

designação) 

  Recebe e-mail informando que há solicitação de afastamento a ser analisada. 

 Acessa o sistema Marteweb no menu Frequência, clica no  item Férias e depois 

em Analisar Solicitação de Férias. Na tela de análise cadastra a ciência da 

solicitação.  

 Ao salvar, a solicitação é enviada ao Reitor para análise da solicitação. 

3.1.3- Reitor 

 

 Recebe e-mail informando que há solicitação de férias a ser analisada; 

 Acessa o sistema Marteweb no menu Minha Frequência, clica no item Férias 

e Analisar Solicitação de Férias; 

 Analisa a solicitação e cadastra o parecer no sistema; 

 Se a solicitação de férias for desfavorável, emite parecer e a solicitação é 

devolvida ao dirigente;  

 Se a solicitação de férias for favorável, o sistema envia e-mail ao dirigente 

comunicando da autorização; 

 
 

3.1.4- Área de pessoal da Unidade/Órgão 

 

 Após o processamento das folhas de férias da 1ª e 2ª quinzena, acessa o 

sistema Marteweb no menu Frequência, clica no item Consultas, Documentos e 

Notificação de Férias; 

 Confira os dados gerados na folha de férias e caso tenha detectado algum 

erro no processamento, deve entrar em contato com o DRH – Serviço de 

Assentamentos; 

 Arquiva o processo; 
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3.2- Alteração de férias (não pagas) 

 

3.2.1 – Dirigente  

 

 Acessa o sistema Marteweb no menu Minha Frequência > Férias, verifica o 

quadro “Solicitações de Férias em andamento ou não aprovadas  nos últimos 

60 dias” para as férias ainda não autorizadas, e o quadro “Últimas férias 

marcadas ou futuras” para aquelas já autorizadas pelo superior 

imediato/dirigente e clica no botão alteração. Inclui na tela os dados que 

deseja alterar 

 Ao salvar, o sistema envia e-mail ao superior imediato para análise da 

solicitação de alteração. 

 

OBS: O procedimento para análise e autorização de alteração de férias (não 

pagas) é o mesmo descrito nos itens 3.1.2  a .3.1.4. 

 

4. Critérios 

4.1 Regra Geral 

 O início das férias não pode ocorrer aos sábados, domingos, feriados ou 

ponto facultativo, exceto, para aquele sujeito ao cumprimento da jornada em 

escala de revezamento ou regime de plantão que deva prestar serviço nesses 

dias. 

4.2 -  REGRAS BÁSICAS PARA OS DIRIGENTES REGIDOS PELO ESTATUTO  
 
 

 O servidor terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais; 

 Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o direito às férias; 

 O período de férias será reduzido para 20 dias, se o servidor, no exercício 

anterior, tiver mais de 10 ocorrências como: faltas abonada, justificadas e 
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injustificadas, licenças previstas nos itens IV, VI e VII do artigo 181, da Lei 

10261/68 (anexo 4) e afastamento com prejuízo de vencimentos; 

 O gozo deverá obedecer ao disposto na Resolução 2495/83 e 3441/88 (anexo 

2) para os docentes, e para os não docentes, o disposto na Portaria GR 

2869/93 (anexo 1); 

 A transferência de férias deverá obedecer aos critérios estabelecidos na 

Portaria GR 7590/2020 (anexo 7); 

 As férias poderão ser gozadas em 1 ou 2 períodos, de acordo com a 

conveniência do serviço; Situação que pode ocorrer à interrupção do gozo das 

férias: 

 por motivo de licença gestante; 

 por  imperiosa  necessidade de  serviço, devidamente justificada  

pela Unidade/Órgão, devendo respeitar a data máxima de gozo; 

 por motivo de licença saúde e acidente em exercício; 

 A data limite para usufruto das férias é o estabelecido na Portaria GR 

7590/2020 (anexo 7); 

 O servidor que permanecer afastado sem prejuízo de vencimentos deve 

usufruir as férias, respeitando as normas estabelecidas; 

 O servidor que permanecer durante todo o exercício em licença saúde e 

afastamento com prejuízo de vencimentos perde o direito ao gozo das férias. 

 A alteração de férias via sistema só poderá ocorrer caso a solicitação não 

interfira no segundo período de férias (se houver) já autorizado pelo superior 

imediato/dirigente 

 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10261-28.10.1968.html
http://www.usp.br/drh/novo/legislacao/doe1996eantigos/res2495-1983.pdf
http://www.usp.br/drh/novo/legislacao/doe1996eantigos/res2495-1983.pdf
http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-2869-de-14-de-dezembro-de-1993
http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-7590-de-22-de-janeiro-de-2020
http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-7590-de-22-de-janeiro-de-2020
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4.2.1 LEGISLAÇÃO  

- Artigo 176 a 180 da Lei 10261/68 

- Artigo 103 a 107 do ESU 

- Resolução 2495/83 e - Resolução 3441/88 (docente) 

- Portaria GR 2869/93 (servidores não docentes) 

- Portaria GR 7590/2020 que dispõe sobre o gozo de férias dos servidores docentes e 

técnicos administrativos sob o regime autárquico 

 

 

4.3 - REGRAS BÁSICAS PARA OS DIRIGENTES REGIDOS PELA CLT  
 
 

 O servidor regido pela CLT a cada período de 12 meses de contrato de 

trabalho terá direito as férias na seguinte proporção: 
 
 

FALTAS DIAS DE FRUIÇÃO (FÉRIAS) 

até 5 30 dias 

de 6 a 14 24 dias 

de 15 a 23 18 dias 

de 24 a 32 12 dias 

Acima de 32 faltas perde o direito às 

férias 

 

 

 Poderá solicitar o adiantamento do 13º salário, exceto nos meses de janeiro e 

dezembro, sendo-lhe facultado converter 1/3 do período de férias a que tiver 

direito em abono pecuniário; 

 As férias poderão ser usufruídas em até três períodos, desde que haja 

concordância do empregado, sendo que um dos períodos não poderá ser 

inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a  

05 (cinco) dias corridos, cada um.  
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 É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou 

dia de repouso semanal remunerado, sendo que no caso dos servidores que 

trabalham por escala de revezamento, a responsabilidade será do superior 

imediato em verificar a escala do servidor antes de autorizar as férias. 

 Com a revogação do § 2 º, do artigo 134 da CLT (anexo 3), pela Lei 

13.467/2017 (anexo 8) todos os servidores, independente da idade, poderão 

dividir as férias em três períodos. 

 O servidor perderá o direito às férias se no curso do período aquisitivo tiver 

percebido da Previdência Social prestações a título de acidente de trabalho 

ou auxílio doença previdenciário por mais de 6 meses, embora 

descontínuos, iniciando, assim, um novo período aquisitivo, quando do 

retorno às suas atividades, excluindo desse cômputo os 30 primeiros dias 

pagos pelo empregador; 

 O gozo das férias do servidor não é interrompido por motivo de licença 

saúde. Se os dias de licença saúde concedidos excederem ao término das 

férias, os dias que restarem da licença serão cadastrados ao final do período 

de férias. 

 A interrupção do gozo das férias só ocorrerá por motivo de licença gestante, 

devendo o saldo ser usufruído imediatamente ao término da licença. 

 

 De acordo com o ofício circular CODAGE/CIRC/025/2017 (anexo 9) é 

terminantemente vedada: 

 A interrupção de férias de servidores depois do início do seu gozo, 

uma vez que inexiste previsão legal para tal procedimento; 

 A postergação total ou parcial de férias depois do limite máximo de 

seu período concessivo (artigo 134 da CLT) uma vez que a concessão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm#tituloiicapituloivsecaoi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm#tituloiicapituloivsecaoi
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de férias depois do prazo determinado em lei acarreta o pagamento 

dos dias em dobro para o funcionário e aplicação de multa 

administrativa à Universidade (art. 137 da CLT) 

 A data limite para usufruto das férias é antes de vencer o próximo período 

aquisitivo de férias; 

 O servidor que permanecer em suspensão contratual terá acrescido ao final 

do período aquisitivo, o período em que ficou afastado; 

 Somente em caso de extrema necessidade de serviço as férias poderão ser 

transferidas, desde que solicitadas antes do início do gozo. A nova data de 

gozo deve respeitar o prazo máximo de fruição; O gozo das férias deve 

obedecer ao disposto na Portaria GR 2869/93 (anexo 1); 

 O servidor  que  permanecer  afastado  sem  prejuízo  de  vencimentos  

deve  usufruir  as  férias, respeitando as normas estabelecidas. 

 A alteração de férias via sistema só poderá ocorrer caso a solicitação  não 

interfira no segundo período de férias (se houver) já autorizado pelo superior 

imediato/dirigente 

 A solicitação de alteração da opção do 13º salário será registrada 

automaticamente no sistema, sem a autorização do superior imediato. 

 

4.3.1 – LEGISLAÇÃO: 

- Artigo 129 a 153 da CLT 

- Portaria GR 2869/93  

- Lei 13.467/2017  

- Ofício Circular CODAGE/CIRC/025/2017  

 
 
 

http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-2869-de-14-de-dezembro-de-1993
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ANEXOS 

Anexo 1 - Portaria GR 2869/93 

Anexo 2 - Resolução 2495/83 e Resolução 3441/88 

Anexo 3 - Artigo 129 a 153 da CLT 

Anexo 4 - itens IV, VI e VII do artigo 181, da Lei 10261/68 

Anexo 5 - Artigo 176 a 180 da Lei 10261/68 

Anexo 6 - Artigo 103 a 107 do ESU 

Anexo 7 - Portaria GR 7590/2020  

Anexo 8 – Lei 13467/2017 

Anexo 9 - Ofício Circular CODAGE/CIRC/025/2017 

 

 

 

Atualizado em janeiro/2020 

Por Serviço de Assentamentos  

 

http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-2869-de-14-de-dezembro-de-1993
http://www.usp.br/drh/novo/legislacao/doe1996eantigos/res2495-1983.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm#tituloiicapituloivsecaoi
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10261-28.10.1968.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10261-28.10.1968.html
http://www.usp.br/drh/?page_id=385
http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-7590-de-22-de-janeiro-de-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm

