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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
ESTADO DO MARANHÃO

PORTARIA N® 287/2021 - GAB/PML

O PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO, Estado do Maranhão, GERMANO
MARTINS COELHO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
artigo 67 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1.® - Conceder ao Sr. ROBOAN SANTANA BARROS, funcionário

público municipal, na função de auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, conforme o termo de posse de n° 013/1997, de
01/09/1997, matricula 21081966, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período
aquisitivo de 2019/2020, entre o período de 02 de agosto de 2021 a 31 de
agosto de 2021.

Art. 2,® - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO/MA, AOS VINTE E

OITO DE JULHO DE DOIS MIL E VlNTE^ UM.

INS COELHO

de Loreto/MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
ESTADO DO MARANHÃO

PARECER JURÍDICO N. 229/2021

Consulente: Secretária Municipal de Educação de Loreto/MA.
Assunto: Requisição de concessão de gozo de férias.

Trata-se de consulta formulada pelo Sr». Secretária Municipal de
Educação do Município de Loreto/MA, solicitando parecer/manifestação dessa
Assessoria Jurídica a respeito do requerimento formulado pelo Sr. ROBOAN
SANTANA BARROS, servidor público do Município de Loreto/MA, objetivando a
concessão de gozo de férias.

Eis o breve relatório.

Passo a análise.

Dispõe o art. 67 do Estatuto e Regimento Jurídico dos Funcionários
Púbücos Municipais de Loreto/MA que "O Juncionário gozará, obrigatoriamente, 30
(trinta) dias consecutivos de férias por ano. concedidas de acordo com a escala
organizada pela chefia da repartição ou serviço, com pagamento de um terço a mais
da remuneração".

Dispõe o artigo 70 supracitado Diploma Ugal que:

Art. 70 - Perderá o direito a férias o funcionário que, no
período aquisitivo houver gozado mais de 2 (dois) meses de
qualquer das licenças a que se refere os incisos I e II do art.
74, bem como, por qualquer período, a do inciso Vdo art. 74 e
a do art. 96.

In casu. verifico o preenchimento dos requisitos legais para o
deferimento do pedido de concessão de gozo de férias do servidor, vez que o
mesmo encontra-se no período concessivo, mormente dentro do cronograma
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organizacional de férias da Secretaria Municipal de Educação de Loreto/MA,

repartição a qual o requerente é atualmente lotado.

No mesmo norte, o requerente não se enquadra em nenhuma das

hipóteses de impedimentos previstos no art. 70 do Estatuto dos Servidores,

portanto, sua solicitação é lídima e legítima.

Diante disso, o parecer é pelo deferimento do pedido, conforme

argumentações supracitadas, para conceder férias ao requerente referente ao

período aquisitivo de 2019/2020, a ser gozada no período de 02 de agosto a 31

de agosto de 2021.

É o parecer que se submete à superior consideração de Vossa Excelência.

Loreto/MA, 27 de julho de 2021.
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GIUJUSR GAMA SaVA FILHO

Assessor Jurídico Especial do Município de Loreto/MA
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