
1-REGISTO DE ENTRADA
RegºNº__________Livº___
Nº de docum.___________
______________________

Em:____/____/______

O Funcionário,
_____________

2-I N F O R M A Ç Ã O
MAPA DE FÉRIAS
O presente pedido(1)____
considerado no mapa de
férias___ aprov______(2)
-Integralmente
-C/alterações
____________________
em ____/____/_____
OFuncº_______________

3-INFORMAÇÃO FINAL
O Pedido______ satisfaz
aos requisitos legalmente
estabelecidos, pelo que
_____pode ser deferida.
___________________
___________________
Em:____/____/______
O Chefe de__________
___________________

RESOLUÇÃO
___DEFERIDO
Face às informações
dos quadros nºs___
________________
________________
________________
Em:____/___/_____

O Presidente,
________________

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava

(3)___________________________________________________________________, exercendo nesta Câmara as funções de

(4)_______________________________________________________________________________________, no serviço de 

__________________________________________________________________________________________.

Vem requerer a V.Exa. Se digne conceder-lhe ______ dias de férias, a que se julga com direito, nos termos do artigo 171º, da

Lei nº 59/08 de 11 de Setembro, que pretende gozar, este ano da seguinte forma:

INTERPOLADOS

De____ de ________

a_____ de_________

2º Período 3º Período 4º Período

De____ de ________

a_____ de_________

De____ de ________

a_____ de_________

De____ de ________

a_____ de_________

O seu endereço durante as férias é:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ Telefone:_______________________
Justificação do(s) período(s) indicado(s): (5)___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Em _____ de _____________ de 20___          O Requerente:______________________________________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

06 FREQUÊNCIA 07   SERVIÇO EFECTIVO-__________

1-Férias Gozadas........................

2-Por conta das Férias ...............

3-Injustificadas...........................

4-Suspensão Disciplinar ............

5-Lic. S/venc. Por ___________

6-

7-

8-

Natureza das Faltas NO ANO
FINDO

No Corrente
ANO

A Descontar OBS

FÉRIAS A QUE TEM DIREITO (7) Do(s) artº(s)______

Em:____/____/____ O Funcionário:___________________________

08 OPORTUNIDADE

OPORTUNIDADE DA CONCESSÃO ATEN-
DENDO AOS SERVIÇOS
1º - Sou de parecer que o deferimento do pedido,
nos termos requeridos, ________ tem inconveni-
entes para os Serviços;
2º - Será de conceder, (6) __________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Em:_____/____/_____

O,_________________

______________________

(1)-Foi, está ou será; (2)- Aprovado ou aprovar; (3)- Nome completo; (4)- Indicar carreira e categoria; (5)- v.g. pretende que as suas férias coincidam com as
do seu cônjugue, funcionário (ou agente) nesta.... Ou no Serviço de ..., já marcadas para, ou, também a marcar; (6)- v.g. alterando o período
de... Para..., gozando as férias seguidas, ou, .... (7)- Mínimo de férias  - 8 dias úteis

1º Período
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