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Ofício Expedido OE 97/CGM/2015                                           Florianópolis, 04 de março de 2015.  
 

 

 
 

 

Assunto: Concessão do gozo de férias anterior ao prazo de 12 meses subsequentes em que se 

completou o período aquisitivo dos servidores regidos pela CLT. 

 
 

                
 

Cumprimentando cordialmente V.Sª e de acordo com as atribuições da Controladoria Geral 

do Município, que é a de orientar, esclarecer, recomendar e prevenir, encaminhamos para seu 

conhecimento, cópia das páginas 03 e 04, do Diário Oficial do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina n.1654, datado de 24/02/2015, no qual consta a decisão do processo n. REC-

14/00521863, que trata sobre o Recurso de Embargos de Declaração contra o Acórdão exarado no 

Processo n. TCE-08/00387600 - Tomada de Contas Especial referente a irregularidades 

envolvendo o descumprimento de obrigações trabalhistas com decorrente ônus de penalização 

aplicada pela Justiça do Trabalho.  

 

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina responsabilizou individualmente e 

multou o Prefeito do Município (...) em virtude do desembolso pelo erário municipal, de forma 

desnecessária, decorrente da condenação do Município, na Reclamatória Trabalhista AT 00454-

2006-043-12-00-7, em decorrência do pagamento em dobro de férias e obrigações assessórias 

(atualização monetária e honorários advocatícios) pela não concessão do gozo de férias ao 

servidor municipal no prazo de 12 meses subsequentes em que se completou o período aquisitivo 

de 2004/2005, descumprindo o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

Esclarecemos que o presente ofício é para seu conhecimento e para precaver-lhe que tal 

fato não ocorra no Município de Florianópolis em relação aos servidores públicos lotados na 

secretaria de saúde nos respectivos cargos de agentes comunitários de saúde e agente de combate 

as endemias. 

 

Limitado ao exposto, renovamos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

JOBEL SILVA FURTADO FILHO 

         Controlador Geral e.e 


