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1 Objetivo 

Estabelecer, de acordo com a legislação pertinente os critérios, prazos e procedimentos para a solicitação 
e a concessão de férias aos empregados da Codevasf. 

2 Definição 

2.1 Férias 

Período de repouso remunerado, adquirido pelo empregado após cada período de 12 (doze) meses 
decorridos da vigência de seu contrato de trabalho. 

2.2 Abono Pecuniário de Férias 

Valor correspondente à conversão de 1/3 (um terço) do período de férias em pecúnia a ser pago ao 
empregado, mediante solicitação do mesmo. 

2.3 Adicional Constitucional de Férias 

Valor correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração, a ser pago ao empregado, quando o mesmo entrar 
no gozo de férias. 

2.4 Adiantamento de Férias 

Valor correspondente à remuneração mensal, a ser concedido ao empregado quando entrar em gozo de 
férias. 

2.5 Adiantamento da Gratificação Natalina 

Parcela do 13º (décimo terceiro) salário correspondente à metade da remuneração a que faz jus o 
empregado no mês das férias. 

2.6 Período Aquisitivo 

Cada ciclo de 12 (doze) meses de trabalho, contado a partir da data de admissão do empregado na 
Empresa.  

2.7 Período Concessivo 

Período de 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo dentro do qual o empregado deverá gozar 
suas férias.  

3 Competências 

3.1 Compete às unidades orgânicas responsáveis pela execução das atividades de gestão de pessoas, na 
Administração Central e nas Superintendências Regionais, promover as ações necessárias ao pleno 
cumprimento da programação de férias nos termos desta Norma. 
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3.2 Compete aos titulares de função de confiança de natureza estrutural ou aos seus substitutos, 
quando em exercício, apresentar às unidades orgânicas responsáveis pela execução das atividades de 
gestão de pessoas, a escala de férias dos empregados que lhes são diretamente subordinados. 

3.3 Compete ao chefe imediato, alterar o período de férias dos empregados que lhe são subordinados 
direta ou indiretamente, desde que por necessidade do serviço, em acordo com o empregado. 

4 Procedimentos 

4.1 O empregado terá direito a férias após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de 
trabalho, na seguinte proporção: 

a) 30 (trinta) dias corridos, quando não tiver mais de 5 (cinco) faltas; 
b) 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 
c) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23(vinte e três) faltas; e 
d) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 

4.2 O empregado não terá direito a férias, se no decorrer do período aquisitivo: 

a) deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes à sua saída; 
b) permanecer em gozo de licença, autorizada pela Empresa, com percepção do salário, por 

mais de 30 (trinta) dias, ficando assegurado o recebimento do adicional de 1/3 previsto no 
artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal; 

c) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias em virtude de 
paralisação parcial ou total dos serviços da Empresa; e 

d) tiver percebido da Previdência Social (INSS) benefício de acidente de trabalho ou de auxílio-
doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. 

4.3 O decurso do novo período aquisitivo será reiniciado quando o empregado, após o implemento de 
qualquer das condições previstas no subitem 4.2, retornar ao serviço. 

4.4 Nos casos em que, de acordo com a legislação trabalhista, o empregado tiver suspensa a execução 
do contrato de trabalho, o seu período aquisitivo de férias será igualmente suspenso, reiniciando a 
contagem quando do seu retorno à Empresa, sendo considerado para tal o período de tempo decorrido 
anterior a suspensão. 

4.5 A Codevasf concederá férias a seus empregados, na época que melhor atenda aos interesses da 
Empresa. 

4.5.1 As férias deverão ser usufruídas, obrigatoriamente, durante o período concessivo, não sendo 
permitida sob nenhuma hipótese a acumulação de períodos de férias. 

4.6 As unidades orgânicas responsáveis pela execução das atividades de gestão de pessoas 
encaminharão, em setembro de cada ano, aos titulares de função de confiança de natureza estrutural, a 
relação dos empregados que lhes são subordinados, com vistas à programação do período de gozo de 
férias do ano seguinte, que deverá ser restituída até o último dia útil do mês de outubro. 

4.6.1 Os responsáveis pelas unidades orgânicas, quando da programação das férias dos empregados, 
deverão observar o efetivo mínimo necessário para a manutenção do bom funcionamento da unidade. 
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4.7 A concessão de férias será informada ao empregado, por escrito, pelas unidades orgânicas 
responsáveis pela execução das atividades de gestão de pessoas, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias do início do gozo das férias. 

4.8 Quando do recebimento do aviso de férias, este deverá ser assinado pelo empregado que deverá 
apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS às unidades orgânicas responsáveis pela 
execução das atividades de gestão de pessoas, para os registros pertinentes. 

4.9 A alteração do período de férias, só poderá ocorrer mediante justificativa por escrito à chefia 
imediata que adotará as medidas decorrentes. 

4.9.1 Depois de encerrado o processamento da respectiva folha de pagamento, será vedada a alteração 
do período de férias programado. 

4.10 Ao empregado será facultado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito, em 
abono pecuniário, com base no valor da remuneração mensal que lhe é devida.  

4.11 A Codevasf pagará ao empregado, a título de Adicional Constitucional de Férias, valor 
correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração. 

4.12 O empregado que gozar férias no período de janeiro a junho, receberá antecipadamente, 
juntamente com as demais verbas remuneratórias das férias, 50% (cinqüenta por cento) da Gratificação 
Natalina e o restante no mês de dezembro. 

4.13 A Codevasf concederá, a título de Adiantamento de Férias, o valor correspondente à remuneração 
mensal do empregado. 

4.13.1 Os empregados admitidos antes da Resolução nº 09/1996, do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais - DEST, poderão ter o valor referente ao Adiantamento de Férias 
descontado em até 08 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês subsequente ao do seu 
retorno.  

4.13.2 Os empregados admitidos após a Resolução nº 09/1996 - DEST, receberão a título de 
Adiantamento de Férias, quando solicitado, o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) da 
remuneração mensal, a ser descontado integralmente na folha de pagamento do mês subseqüente ao do 
seu retorno. 

4.13.3 Ao empregado será facultado optar, em até 60 (sessenta) dias antes do inicio de suas férias, por 
adiantamento de valor inferior aos estabelecidos nos subitens 4.13.1 e 4.13.2. 

4.14 Quando o período de férias ocorrer em mês de reajuste salarial, sua remuneração será feita com 
base nos valores atualizados, e em caso de existirem eventuais diferenças, estas serão pagas no mês de 
retorno do empregado ao trabalho. 

4.15 Quando das férias de titular de Função Gratificada, o substituto designado por ato administrativo 
próprio, fará jus automaticamente à gratificação do titular, correspondente aos dias de férias deste. 

4.16 O parcelamento do gozo de férias poderá ser feito em dois períodos, sendo um deles de duração 
mínima de 5 (cinco) dias, mediante solicitação expressa do interessado e desde que haja previsão 
expressa nesse sentido em Acordo Coletivo de Trabalho. 
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4.17 Quando houver parcelamento de férias, todo e qualquer adiantamento a título de férias, será 
sempre efetuado antes do gozo da primeira parcela. 

4.18 A Codevasf ressarcirá, a título de compensação, aos empregados que tiverem suas férias 
suspensas, até 1 (um) dia antes do início ou durante o gozo das mesmas, por necessidade de serviço, as 
despesas proporcionais decorrentes do traslado do empregado (passagens e/ou combustível), bem como 
outras despesas decorrentes do cancelamento de “pacotes turísticos”, reservas de hotéis, passagens etc, 
mediante comprovação documental, a ser examinada por comissão específica envolvendo técnicos da 
AA/GGP e AA/GSA, que poderá acatar o pleito de forma parcial ou integral. 

4.18.1 Por ocasião da convocação do empregado, a Codevasf estabelecerá a duração da suspensão de suas 
férias. 

5 Disposições Finais 

5.1 As dúvidas de interpretação da presente Norma serão dirimidas pela Gerência de Planejamento e 
Estudos Estratégicos – AE/GPE no que se referir ao mérito redacional; à Gerência de Gestão de Pessoas – 
AA/GGP e à Assessoria Jurídica – PR/AJ quanto ao mérito técnico e jurídico, respectivamente. 

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 
 


