
O�cio Circular nº 7/2021 - SEPAG/DIPAG/PROGEP/UFMS

 

DO:             Secretário da Secretaria de Pagamento/Dipag/Progep
PARA:         Unidades com servidores com férias do exercício 2020 pendentes
ASSUNTO: Férias. Perda do direito. Exercício 2020

 

DESPACHO

 

Prezados servidores,

 

Informamo que o prazo para usufruto das férias referente ao exercício de 2020
encerra-se em 31 de dezembro de 2021 conforme disposto no caput do art. 77 da Lei
8.112/90.

Portanto, solicitamos aos servidores que ainda não fizeram a devida
marcação das suas férias do exercício de 2020 no SIGEF, que a providencie o mais breve
possível, evitando assim a perda do direito as férias, conforme § 4º, do art. 2º, da Resolução
CD nº. 51/2018, art. 17, da Orientação Norma�va SRH/MP nº. 2/2011 e art. 77, da Lei nº.
8.112/1990.

Alertamos ainda, que as férias a se iniciarem dentro do mês de dezembro/2021
devem ser agendadas e autorizadas pela chefia, no SIGEF (h�ps://sigef.ufms.br), até o dia 04
de novembro de 2021.

Após o prazo acima, o servidor só poderá solicitar a marcação das férias
por Processo, via SEI, no prazo máximo de 03 de Dezembro de 2021, com informações para
marcação, em uma única parcela, cujo início DEVE ser até 31/12/2021. 

Solicitamos dar amplo conhecimento aos servidores lotados nessa unidade
e subordinadas quanto as informações deste documento.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail sepag.progep@ufms.br.

 

Atenciosamente,

Everton Lucas da Silva Amorim.

Documento assinado eletronicamente por Everton Lucas da Silva Amorim,
Secretário(a), em 25/10/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2864643 e o código CRC 75706F61.

 

SECRETARIA DE PAGAMENTO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7070 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.030183/2021-68 SEI nº 2864643

https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

