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RESOLUÇÃO Nº 024/2017-CSDPE/AM 

  

REGULAMENTA AS FÉRIAS DOS SERVIDORES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência que devem nortear a administração pública (art.37 da CF/88); 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias, nos 
termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento 
Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 33 do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações do quadro de servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, do Estado – Lei n.º 4.077, de 11.09.2014, em relação às férias anuais dos 
servidores, ressaltando-se, de modo especial, as determinações estatutárias de: 

a) elaboração, no mês de novembro de cada ano, da escala de férias a ser cumprida 
no exercício seguinte; 

b) observar-se, quando possível, o interesse do servidor quanto à época de fruição do 
direito; 

c) alteração da escala de férias por necessidade do serviço; 

CONSIDERANDO, por fim, os termos da Resolução n.º 12/2016-CSDPE/AM, que 
atualizou a disciplina da concessão de férias aos Defensores Públicos, publicada no 
DOE/DPE/AM de 16.09.2016, e sua alteração pela Resolução n.º 06/2017-CSDPE/AM 
publicada no DOE/DPE/AM em 21.03.2017, contendo critérios e princípios que 
também se ajustam à fruição do mesmo direito pelos Servidores; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concessão e exercício do direito 
de férias aos servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A concessão de férias aos servidores da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, a elaboração da escala anual e as hipóteses de antecipação, transferência 
e adiamento da época de fruição do direito, passam a observar o disposto nesta 
Resolução. 

 

Art. 2º Os servidores da Defensoria Pública terão direito a férias anuais individuais por 
30 (trinta) dias, sendo exigidos doze meses de efetivo exercício para que se usufrua 
as férias relativas ao primeiro período aquisitivo. 
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§1º O primeiro período de férias é relativo ao ano em que se completar esse período, 
não se exigindo qualquer interstício para os períodos subsequentes, considerando-se 
cada exercício como o ano civil. 

§2º O período de férias anuais poderá ocorrer de uma só vez ou ser fracionado em até 
03 (três) períodos, nunca inferiores a 10 (dez) dias corridos e sempre múltiplos de 05 
(cinco). 

§3º Poderão ser acumulados até 02 (dois) períodos de férias, totalizando 60 
(sessenta) dias, por imperiosa necessidade de serviço, declarada por escrito pelo 
chefe imediato do servidor, e reconhecida pelo Subdefensor Público-Geral. 

§4º Na hipótese de acumulação de dois períodos de férias, a Gerência de Gestão de 
Pessoas deverá comunicar ao servidor e a sua chefia imediata a obrigatoriedade da 
fruição das férias. 

§5º Deverão ser concedidos os períodos aquisitivos mais antigos, antes dos mais 
recentes. 

§6º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§7º O servidor poderá requerer a conversão em pecúnia de 1/3 de suas férias anuais 
individuais. (Incluído pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 25.7.2018) 

 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DA ESCALA ANUAL 

Art. 3º As férias anuais serão previstas em escala anual, para execução no exercício 
seguinte, cabendo sua publicação ao Subdefensor Público Geral, através de portaria, 
em atenção às exigências do serviço, adotando-se os seguintes procedimentos: 

§1º Para a elaboração da escala, até o primeiro dia útil do mês de outubro de cada 
exercício, a Diretoria Administrativa formulará consulta a todos os Gerentes/Chefes de 
unidades ou setores de lotação da Defensoria Pública, para que apresentem a 
programação de férias de seus respectivos servidores, contendo, para cada um, a 
indicação subsidiária de um período alternativo. 

§2º As chefias mencionadas no inciso anterior encaminharão requerimento à Diretoria 
Administrativa, com aprovação do Defensor Público responsável, se houver, até o dia 
10 de outubro, com a programação de férias para o exercício seguinte. 

§3º As chefias deverão reunir seus respectivos servidores e deliberar, 
consensualmente, acerca dos períodos de gozo de férias anuais. 

§4º Na ausência de indicação dos períodos de férias anuais, pelos interessados, 
deverá a Diretoria Administrativa definir o período de fruição. 

§5º Não existindo consenso entre os servidores de cada unidade ou setores de 
lotação, na hipótese de pedidos idênticos, deverão ser adotados os seguintes critérios 
de desempate, em ordem: 

I – o servidor com maior tempo sem usufruição de férias e/ou licença;  

II – o servidor com maior tempo na Instituição; 

III – o servidor mais idoso. 

§6º. Para elaboração da escala de férias, a chefia da unidade deverá observar o 
disposto no artigo 7º. 
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§7º O servidor que optar por converter em pecúnia 1/3 (um terço) do período de férias 
a que fizer jus, deverá manifestar a citada opção, no momento da elaboração da 
escala anual de férias, oportunidade em que também indicará o usufruto dos dias 
remanescentes. (Incluído pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 25.7.2018) 

 

Art. 4º Os requerimentos serão reunidos em processo único na Diretoria 
Administrativa para elaboração da proposta de escala. 

Parágrafo único. Para a elaboração da escala anual, a Diretoria Administrativa 
observará a disponibilidade orçamentária e financeira mensal para o exercício, 
aplicando-se os critérios de desempate previstos no §5º do artigo 3º, em caso de 
necessidade de adequação. 

 

Art. 5º No primeiro dia útil após o dia 15 de novembro, a Diretoria Administrativa 
encaminhará o processo com a proposta ao Subdefensor Público-Geral, que aprovará 
e fará publicar a Portaria com a escala anual de férias, até o final do mês de 
novembro. 

Parágrafo único. A Escala anual de férias deverá indicar o mês em que o servidor 
perceberá a conversão em pecúnia do 1/3 de suas férias do exercício, podendo o 
desembolso ser dividido em 02 (duas) parcelas a critério da Administração, observada 
a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 25.7.2018) 

 

Art. 6º É vedada a concessão de férias concomitantes a mais da metade dos 
servidores que desempenhem suas funções perante o mesmo Núcleo, Unidade 
Descentralizada ou Comarca do Interior do Estado. 

§1º A Diretoria Administrativa certificará nos autos do processo administrativo de 
férias quando mais da metade dos servidores do mesmo Núcleo, Unidade 
Descentralizada ou Comarca do Interior do Estado, solicitar férias em períodos 
concomitantes. 

§2º Na hipótese de existirem várias solicitações de férias para um mesmo período, 
ultrapassando-se o percentual previsto no caput, serão utilizados os critérios de 
desempate do art. 3º para evitar o prejuízo à continuidade do serviço. 

 

Art. 7º É vedado o gozo de férias concomitantes do servidor ocupante de cargo de 
assessoria ou função de confiança com o Defensor Público ao qual está vinculado. 

 

              CAPÍTULO III – DA ALTERAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS 

Art. 8º A aprovação da escala anual de férias importa na concessão do direito de 
afastamento na época fixada, e sua alteração, com adiamento ou antecipação do 
período preestabelecido, dependerá de decisão do Subdefensor Público Geral, 
podendo ocorrer por interesse do servidor ou por imperiosa necessidade do serviço, 
obedecendo-se às seguintes regras: 

I – pedidos de adiamento, antecipação de férias, ou qualquer alteração da escala 
anual de que trata esta Resolução, por interesse do servidor, deverá ser formalizada 
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com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início da fruição, desde que conte com 
a anuência da respectiva chefia imediata, podendo, excepcionalmente, tal prazo ser 
flexibilizado por motivo relevante, devidamente comprovado, a critério do Subdefensor 
Público-Geral; 

II – o pedido de antecipação das férias somente é cabível quanto a períodos já 
adquiridos e dependerá de decisão do Subdefensor Público Geral; 

III – a necessidade do serviço, será definida, justificadamente, por ato da Chefia 
imediata e homologada pelo Subdefensor Público Geral. 

IV – poderão, ainda, ser adiadas ou antecipadas as férias dos funcionários 
independentemente do prazo previsto no inciso I, nas seguintes hipóteses: 

a) licença para tratamento da saúde; 

b) licença para acompanhar tratamento de saúde em pessoa da família; 

c) licença à gestante e à adotante; 

d) licença-paternidade;  

e) afastamento por motivo de falecimento de cônjuge, companheiro, ascendente, 
madrasta, padrasto, filhos, enteados, menores sob guarda, tutela e irmão. 

 

Art. 9º As férias não serão interrompidas nem suspensas, ressalvados os casos 
abaixo: 

I – a pedido, por imperiosa necessidade de serviço, declarada por escrito pelo chefe 
imediato do servidor, e reconhecida pelo Subdefensor Público-Geral; 

II – de ofício, por interesse público declarado pelo Defensor Público Geral ou 
Subdefensor Público-Geral; 

Parágrafo único. O retorno ao serviço somente deverá ocorrer após a ciência do 
deferimento do pedido ou recebimento de comunicação da ordem expedida. 

 

Art. 10. É vedada a concessão de férias para o período em que o servidor estiver 
designado para atuar no plantão da Defensoria Pública. 

Parágrafo único. O Servidor poderá fazer-se substituir, no plantão de que trata este 
artigo, em período integral ou parcial, desde que indique outro servidor para a função, 
anexando a anuência expressa do substituto junto ao seu pedido de férias. 

 

                          CAPÍTULO IV – DO AVISO DE FÉRIAS 

Art. 11. A Diretoria Administrativa encaminhará aviso de férias ao servidor até 10 (dez) 
dias antes do início do gozo, conforme o pedido ou a escala anual publicada através 
de Portaria do Subdefensor Público Geral, para ciência do interessado. 

§1º O servidor terá prazo de 05 (cinco) dias para efetivar a devolução do aviso de 
férias com aposição de sua ciência. 

§2º O início do gozo de férias somente ocorrerá após o interessado ter ciência formal 
do deferimento do seu pedido. 

 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br


         

 

 

CONSELHO SUPERIOR         

        Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135 
        Telefone (92) 3234-3097         E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br                                                

5 

§3º Caso o servidor deixe passar em branco o prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á, 
de pleno de direito, que o mesmo está cientificado e fruirá as férias, conforme indicado 
na escala. 

 

                 CAPÍTULO V – DA INDENIZAÇÃO 

Art. 12. O servidor exonerado do cargo de provimento efetivo ou do cargo de 
provimento em comissão, perceberá indenização relativa ao período de férias, na 
proporção de 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 
14 (quatorze) dias.  

§ 1º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for 
publicado o ato exoneratório. 

§2º O servidor exonerado de cargo em comissão e nomeado ou designado para outro, 
sem solução de continuidade, não fará jus à indenização de férias prevista neste 
artigo, assegurada a fruição de férias do período aquisitivo transcorrido. 

§3º Para determinar o valor da indenização, deverão ser observados a data de 
ingresso e o tempo de efetivo exercício. 

§4º Ao servidor que gozar férias antecipadamente não será imputada responsabilidade 
pela reposição ao erário dos valores correspondentes ao período que faltar para 
completar o período aquisitivo. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. As férias dos servidores da Defensoria Pública que estejam ocupando funções 
de confiança nos órgãos da administração serão analisadas e deferidas pelo 
Subdefensor Público Geral, a qualquer tempo. 

 

Art. 14. O servidor da Defensoria Pública que não gozar as férias perderá a 
preferência em relação àquele que havia sido previamente contemplado na escala 
definida pelo Subdefensor Público Geral. 

 

Art. 15. O direito ao gozo de licença especial, adquirido pelos servidores da 
Defensoria Pública a cada cinco anos de efetivo exercício, e outros tipos de 
afastamentos, como folgas concedidas pela Justiça Eleitoral, folgas por participação 
em atividades extraordinárias na Defensoria Pública e qualquer tipo de afastamento, 
sujeitam-se aos prazos e requisitos previstos na presente resolução, sempre que lhes 
forem aplicáveis.  

 

Art. 16. Os servidores que, à época da publicação dessa resolução, tiverem saldos de 
férias de exercícios anteriores, deverão formular requerimento de forma que o saldo 
remanescente do período solicitado seja de 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias. 

 

Art. 16-A. As despesas decorrentes de conversões de férias em pecúnia, estarão 
sujeitas aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à disponibilidade 
financeira e orçamentária desta Instituição. (Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 25.7.2018). 
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Art. 17. As dúvidas relativas à execução do disposto nesta Resolução serão dirimidas 
pelo Subdefensor Público Geral, que também decidirá sobre os casos omissos. 

 

Art. 18. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

 

Manaus, 23 de agosto de 2018. 

 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público-Geral do Estado, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 
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