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DECISÃO COREN-SC Nº 034 DE 19 DE AGOSTO DE 2022 

 

“Aprova o Manual de Programação, 

Concessão Aplicação, Alteração e Pagamento 

de Férias – MANUAL 001/2022”.  

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC), em 

conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da 

Autarquia, alterado pela Decisão Coren-SC 073 de 2021 e homologado pela Decisão Cofen nº 

008/2022, e; 

Considerando a prerrogativa estabelecida no Regimento Interno do Regional, artigo 38, 

inciso 16 da Decisão Coren-SC 073/2021, que prevê que à Diretoria compete fazer a gestão 

administrativa, orçamentária, financeira e de pessoal do Coren-SC;  

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos para a programação, 

programação, concessão, alteração e pagamento de férias aos empregados públicos do Coren-

SC; 

Considerando que a concessão de férias é ato do empregador, nos termos do artigo 134 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

 

DECIDEM: 

Art. 1º Aprovar o Manual de Programação, Concessão Aplicação, Alteração e Pagamento de 

Férias - MAN 001/2022, na forma do Anexo a esta Decisão, disponível no sítio de internet do 

Coren (www.corensc.gov.br). 

Art. 2º Fica revogada a decisão 053 de 29 de novembro de 2021. 

Art. 3º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se. 

Florianópolis-SC, 19 de agosto de 2022. 

 

Maristela A. de Azevedo Sandra Regina da Costa 

Presidente 

Coren-SC 033.234 ENF 

Secretária 

Coren-SC 039.248 ENF 
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1. FINALIDADE 

Estabelecer procedimentos para a programação, concessão, aplicação, alteração e 

pagamento de férias aos empregados do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina (Coren-SC). 

 

 

2. RESPONSÁVEIS 

2.1 Gestor e Executor – Setor de Gestão de Pessoas. 

2.2 Corresponsável – Assessorias e Departamentos do Coren-SC. 

 

 

3. CONCEITUAÇÃO 

 

3.1 GESTOR E EXECUTOR 

Responsável pela operacionalização das solicitações, programações, concessões, 

aplicação, conferência e pagamento de férias. 

 

3.2 CORRESPONSÁVEL 

Responsável por compartilhar a responsabilidade sobre o manual, levando em conta que 

seu teor interfere, substancialmente, nos procedimentos de sua área de competência. 

 

3.3 FÉRIAS 

Período anual de descanso, em que o empregado público interrompe suas atividades na 

autarquia, sem prejuízo de sua remuneração acrescida de 1/3 (um terço), após 12 (doze) 

meses de vigência do contrato de trabalho. 

 

3.4 PERÍODO AQUISITIVO 

Cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, em que o 

empregado público adquire o direito de 30 dias ao gozo de férias. 

 

3.5 PERÍODO CONCESSIVO 

Período de 12 (doze) meses subsequente ao período aquisitivo, em que o empregador, a 

seu critério, deverá conceder férias ao empregado público. 

 

3.6 PARES: Pares são os integrantes de um mesmo departamento ou grupo com capacidade 

técnica semelhantes para executar atribuições funcionais.  
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4. ABREVIATURAS 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 

COD - Código. 

Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. 

Coren-SC - Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 

MAN - Manual. 

 

5. COMPETÊNCIAS 

 

5.1 COMPETE AO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS: 

I. Controlar o período aquisitivo e concessivo para a concessão de férias aos 

empregados da autarquia; e 

II. Proceder ao encaminhamento de pagamento das verbas relativas às férias dos 

empregados da autarquia para a Controladoria e posterior envio ao Setor Financeiro. 

 

5.2 COMPETE AO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS: 

I. Propor a programação anual de férias dos empregados públicos sob sua subordinação 

visando evitar a descontinuidade das atividades de sua unidade. 

 

6. PROCEDIMENTOS 

 

6.1 AQUISIÇÃO DE DIREITO 

I. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo 

da remuneração, acrescida de 1/3 (um terço). 

II. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado público terá direito a férias na proporção de faltas injustificadas, conforme 

dispõe legislação vigente. 

III. As ausências por motivo de suspensão disciplinar serão computadas para redução das     

férias como se fossem faltas injustificadas. 

IV. O empregado perderá o direito a férias se, no curso do período aquisitivo: 

a) Tiver percebido benefício Auxílio-Doença da Previdência Social por 

mais de 06 (seis) meses, contínuos ou não dentro do mesmo período aquisitivo; e 
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b) Tiver acima de 32 (trinta e duas) faltas injustificadas, durante o período 

aquisitivo. 

V. Não serão descontadas do período aquisitivo de férias: 

a) Licenças previstas na legislação vigente; e 

b) Por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo 

Instituto Nacional do seguro Social (INSS), excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

 

6.2 PROGRAMAÇÃO 

I. Caberá à chefia imediata elaborar a programação anual de férias dos empregados sob 

sua subordinação, até o dia 15 de setembro do exercício anterior ao período   de fruição, por 

intermédio do formulário de PROGRAMAÇÃO ANUAL DE FÉRIAS, a ser 

disponibilizado em modelo físico ou eletrônico pelo Setor de Gestão de       Pessoas. 

II. A programação deverá atender aos interesses da autarquia e assegurar a continuidade 

das atividades da unidade. Caberá à chefia avaliar se o período solicitado não prejudicará 

as atividades estabelecidas no calendário de atribuições de cada cargo, projetos e 

programas do Coren-SC. 

III. Para elaboração do plano de férias, deverá ser observado o limite máximo de 50% 

(cinqüenta por cento) do quadro total de empregados públicos do Departamento e 

Subseção, concomitantemente. 

IV. Caberá à chefia organizar o plano de férias, quando da autorização, informando o 

empregado que se responsabilizará pelas atividades do empregado durante o período de 

férias e se certificar que não esteja também em férias neste período. 

V. Nos casos em que o empregado e o substituto das atividades solicitarem o mesmo 

período de férias, a chefia deverá propor uma conciliação de datas entre os envolvidos. 

Caso não atinja êxito, deverá seguir os critérios abaixo relacionados: 

1) Revezamento/Rodízio entre os pares, ou seja, alternância do período 

usufruído de férias quando coincidirem os períodos observando o princípio da isonomia.   

2) Antiguidade 

VI. O Setor de Gestão de Pessoas fará as conferências em relação ao período 

aquisitivo, concessão e ainda a observação da disponibilidade dos 50% do quadro dos 

departamentos e subseções, até 30 de setembro, devendo ainda elaborar um documento 

com as informações relativas às férias de todos os departamentos para aprovação da 

Diretoria. 

VII. O Setor de Gestão de Pessoas poderá realizar de forma compulsória a programação 

do saldo de férias que permanecerem sem programação e que não forem entregues pelas 

chefias, no prazo estabelecido, a fim de evitar acúmulo de períodos. 
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VIII. A alteração do período de fruição por motivos de antecipação, adiamento ou 

fracionamento devem ser solicitadas em formulário próprio em até 60 dias antes do início 

do período concessivo, não podendo coincidir com as datas do substituído das atividades. 

IX. As férias somente poderão ser interrompidas ou canceladas por interesse da autarquia, 

após motivação e determinação da Presidência do Coren-SC. 

 

6.3 CONCESSÃO 

I. A época da concessão das férias será aquela que melhor atender aos interesses da 

autarquia e do empregado, inclusive para os casos de fracionamento. 

II. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) 

meses subsequentes à data em que o empregado público tiver adquirido o  direito. 

III. As férias serão concedidas em um único período, entretanto poderão ser fracionadas 

em dois períodos de 15 (quinze) dias ou um período de 10 (dez) dias e outro de 20 (vinte) 

dias.  

IV. É vedado o início das férias no dia que antecede o feriado ou dia de repouso semanal 

remunerado. 

V. Caso o empregado venha a adoecer durante o transcurso das férias, estas não serão 

interrompidas, prosseguindo normalmente até o último dia programado, sendo considerado 

o atestado médico apenas os dias após o término das férias do empregado público. 

VI. Em caso de afastamento previdenciário, em que não ocorra a perda do período de 

férias, o período para apuração ao direito do benefício de auxílio-doença somente será 

computado a partir do término de férias. 

VII. Se no decorrer das férias o empregado entrar em licença maternidade ou paternidade, 

as férias serão interrompidas e os demais dias darão continuidade logo após o último dia 

da concessão da licença. 

VIII. Caso o empregado se encontre licenciado para tratamento de saúde por ocasião do 

início das férias, estas serão, automaticamente, adiadas para o primeiro dia útil 

subsequente ao retorno da licença respeitando o prazo de início de acordo com a 

legislação vigente. 

IX. Até 30 (trinta) dias antes do início do período de fruição das férias, o Setor de Gestão 

de Pessoas encaminhará ao empregado o documento de AVISO DE FÉRIAS a ser 

devolvido devidamente assinado em até 2 (dois) dias úteis a fim de respeitar o prazo do 

aviso de férias conforme legislação vigente. 

 

6.4 REMUNERAÇÃO 

I. A autarquia deverá efetuar o pagamento das verbas de férias até 2 (dois) dias antes do 

início do período de sua fruição, de acordo com o cronograma de pagamento do Coren-

SC. 

https://www.contabeis.com.br/trabalhista/ferias/
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II. O salário de férias, o Abono Constitucional e o Abono Pecuniário de Férias terão por 

base de cálculo a remuneração devida na data da concessão. 

III. O Abono Constitucional será concedido na proporção de 1/3 (um terço) da 

remuneração na data da concessão das férias. 

IV. É facultado ao empregado público converter em pecúnia, a ser pago a título de Abono 

Pecuniário, 1/3 (um terço) do período de férias a que tem direito desde que solicitado no 

prazo legal, conforme art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

V. O abono pecuniário, previsto no art. 143 da CLT, será concedido mediante 

disponibilidade orçamentária e financeira, que deverá ser expressamente informada pelo 

Departamento Contábil. 

 VI. O pagamento do abono pecuniário será efetuado juntamente com o adiantamento de 

férias de cada um dos períodos programados.  

VII. O empregado poderá optar por receber, juntamente com a remuneração de férias, a 

antecipação de 50% do 13º salário, caso ainda não a tenha recebido, a exceção das férias 

gozadas no mês de janeiro. 

VIII. Caso seja cancelado ou adiado o início do período de férias e o empregado público 

já tiver recebido as verbas correspondentes, este deverá devolvê-las integralmente, 

imediatamente, aos cofres do Coren-SC. 

IX. A devolução dos valores já recebidos não se aplica quando as férias forem  

interrompidas ou canceladas por interesse da autarquia, após motivação e determinação 

da Presidência do Coren-SC. 
 

 
7.  DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

7.1 O disposto nesta Normativa aplicar-se-á, no que couber, ao empregado público, aos 

assessores, aos estagiários, aos jovens aprendizes para atender a necessidade excepcional 

do interesse público.  

 

7.2 A férias do Jovem Aprendiz, preferencialmente, deverão coincidir com as férias 

escolares, em conformidade com o Decreto 9.579/2018. 

 

7.3 As férias do Estagiário, preferencialmente, deverão coincidir com as férias escolares, 

em conformidade com o Lei 11.788/2008. 

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência ou a quem ele delegar 

 

7.5 Fica revogada a Decisão Coren-SC nº 053 de 29 de novembro de 2021.  

 

7.6 Esta Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.  
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8.   LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017- Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 

3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a 

fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

Resolução Cofen nº 421/2012, de 15 de fevereiro de 2012 - Aprova o Regimento Interno 

do Conselho Federal de Enfermagem e dá outras providências. 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

DECRETO Nº 9.579, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018-  dispõem sobre a temática do 

lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os 

programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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9.   FORMULÁRIOS 

 

9.1 Formulário de Solicitação de Férias. 

 

 

 
 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

5° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

 

 

 

 

9.2 Formulário de Alteração de Férias. 
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Fluxo Concessão de Férias MAN 001/2022 - Coren/SC

Empregado preeche o 
Formulário de 

Solicitação  de Férias

até 30 set

Setor Gestão 
de Pessoas, 
requisitos 

6.2.VI

Chefia analisa 
requisitos 6.2 MAN 

001/2022

Diretoria autoriza

até 15 set

Setor Gestão 
de Pessoas 
comunica e 
processa

Controladoria  
defere cálculo 

Sim

Férias 

Não

Não cumprir requisitos

retorna para justes

até 02 dias

Empregadoaté 30 dias antes

Setor 
Financeiro 
pagamento


