
INFORMA SOBRE O PLANEJAMENTO DE FÉRIAS (2021/2022) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O direito às férias reúne costume, lei e jurisprudência e é estabelecido, no ordenamento jurídico
brasileiro, como direito fundamental pertencente à categoria dos direitos sociais e individuais.

 Férias - direito ao descanso - interrupção do exercício das atividades laborais, ou seja, um período
em que inexiste prestação de serviço pelo servidor à instituição. Enquanto durar o período de gozo
das  férias,  o  servidor  se  encontrará  ausente  de  seu  posto  de  trabalho  e,  portanto,  não  poderá
desempenhar atividades inerentes ao exercício como: assinar documentos, ministrar aulas, realizar
viagens a serviço, gerir processos licitatórios, assinar contratos, entre outras. O exercício laboral
está interrompido.

 

Constituição Federal de 1988, art. 7º, inciso XVII – direito social e individual. Constituição Federal
de 1988, art. 39 - férias dos servidores públicos. Constituição Estadual, art. 167, inciso VII. Lei nº
9.826,  de  14  de  maio  de  1974.  Decreto  nº  32.  907,  de  21  de  dezembro  de  2018  -  DOE de
21/12/2018, páginas 40 a 42 e suas alterações. Decreto nº 33.216, de 19 de agosto de 2019 - DOE
de 19/08/2019, Páginas 09 e 10.

O planejamento das férias 2022 ocorrerá no período 01/11/2021 a 10/11/2021.

Durante esse período, cada servidor deverá acessar o site da Secretaria de Planejamento do Estado
do  Ceará  –  SEPLAG  (https://www.seplag.ce.gov.br),  clicar  na  aba  Serviços e  em seguida  em
Acesso a Sistemas.
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O servidor  deverá  acessar  o  Guardião,  entrar  no  Servidor Online,  selecionar  a  aba Férias  e
cadastrar as datas de interesse respeitando o período aquisitivo. 



As férias poderão ser planejadas de três formas, respeitando o interesse do servidor e da
administração, conforme Decreto nº 32. 907, de 21 de dezembro de 2018.

1. 30  dias  consecutivos  (Iniciando  em  qualquer  dia  útil  após  ter  completado  o  período
aquisitivo);

2. 15 dias + 15 dias (Iniciando em qualquer dia útil após ter completado o período aquisitivo);
3. 10 dias + 20 dias (Iniciando em qualquer dia útil após ter completado o período aquisitivo);
4. 20 dias + 10 dias (Iniciando em qualquer dia útil após ter completado o período aquisitivo);
5. 10 dias + 10 dias + 10 dias (Iniciando em qualquer dia útil após ter completado o período

aquisitivo).

ATENÇÃO!!!

 O servidor que não programar as férias terá o planejamento registrado pela Coordenadoria de
Gestão de Pessoas (30 dias consecutivos) na data que for possível;

 Os docentes e gestores (diretores e coordenadores) lotados em Escolas Regulares (EEFM, EEM,
EEMTI, EEEP), que tiverem completado o primeiro período aquisitivo (365 dias após o início do
exercício funcional), terão férias planejadas automaticamente pela Seplag para o mês de JULHO
2022(30 dias corridos), de acordo com o Estatuto do Magistério coincidindo com as férias escolares;

 Os servidores (docentes, núcleo gestor e demais colaboradores) com lotação em CEJA planejarão
as férias conforme o Decreto nº 32.907, de 21 de dezembro de 2018;



 ATENÇÃO!!!

Art. 6º Na elaboração da Escala Anual de Férias, os órgãos e entidades estaduais deverão observar
os seguintes critérios: I - o número de servidores em gozo de férias não poderá ultrapassar, por mês,
o percentual de 15% (quinze por cento) do total de servidores em efetivo exercício em cada unidade
administrativa do órgão ou entidade.

Art.  7º Para efeito  do disposto no inciso I,  do art.  6º,  deste Decreto,  adotar-se-ão os seguintes
critérios de desempate: 
I – servidora gestante; 
II- servidor mais idoso; 
III - servidor com maior número de filhos menores e estudantes;
IV - servidor estudante; V - servidor com maior tempo de serviço estadual;
VI - servidor com 2 (dois) vínculos, cujos períodos de férias sejam coincidentes;
VII - servidor com período de férias coincidente com o do cônjuge, comprovado por declaração do
órgão ou entidade de origem do mesmo.

Cada Gestor  Escolar,  Coordenador da CREDE/SEFOR/SEDUC SEDE e  Orientador  de
Célula deverá analisar o planejamento inserido pelo(a) colaborador(a) vinculado à sua unidade de
exercício e confirmar o planejamento ou replanejar juntamente com o colaborador.

 Período para “Aprovação e/ou Replanejamento da Férias” será 11/11/2021 a 15/11/2021.

 CRITÉRIOS PARA PLANEJAMENTO DE FÉRIAS - 
 (Fragmentos do Decreto nº 32. 907, de 21 de dezembro de 2018)

 
   APROVAÇÃO PELOS GESTORES DA PROGRAMAÇÃO INFORMADA

Docentes que ingressaram na rede estadual após 01/07/2021 gozarão férias após completar o 
primeiro período aquisitivo em julho de 2023;

Integrantes do Núcleo Gestor (comissionado exclusivo) terão férias em julho se tiverem completado 
o período aquisitivo até JULHO de 2022. Caso não tenham concluído o aquisitivo, terão férias 
planejadas para JANEIRO seguinte ao mês que completou o período aquisitivo.


