
com a categoria de                                                                             , na modalidade de relação

 jurídica:  CTFPTI *Contrato trabalho termo *Comissão serviço*, requer a V. Ex.ª se digne 

conceder-lhe               dias de férias, de acordo com o disposto na LTFP,  no Código do Trabalho 
e no Acordo Coletivo de Trabalho, nos períodos abaixo indicados:

REQUERIMENTO ANUAL DE FÉRIAS
ATENÇÃO: ESTE REQUERIMENTO NÃO SE APLICA A ½ DIA DE FÉRIAS.

Arquivado em  
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Subunidade de Recursos Humanos Ð  Praça da República, 4930-702 Valença Email: rhumanos@cm-valenca.pt  Tel.: 251 809 526Ð Ð

(A preencher pela Subunidade de Recursos Humanos)

dias (férias - n.º 2, art.º 126.º da LTFP);

dias (férias tempo de serviço - n.º 4, art.º 126.º da LTFP)- 1 dia por cada 10 anos de serviço);

dias (férias acumuladas do ano anterior - devem ser gozados até 30 de abril – n.º 2, art.º 240.º do Código do  
Trabalho); 

dias (férias ACEP - cláusula 15.º do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 49/2018)

dias (férias após 6 meses contrato -  n.º 1, art.º 239.º do Código do Trabalho -  2 dias por cada mês até ao máximo 
de 20 dias – devem ser gozados até 30 de junho do ano seguinte à admissão);

dias (férias contrato inferior 6 meses – n.º 1, art.º 127.º da LTFP).

1.º PERÍODO 

Dias

De

a

Dias

De

a

2.º PERÍODO 

Dias

De

a

Dias

De

a

4.º PERÍODO 3.º PERÍODO 

Dias

De

a

Dias

De

a

6.º PERÍODO 5.º PERÍODO 

Dias

De

a
Total
Dias

De

a

6.º PERÍODO Outros períodos:

Férias Interpoladas: Um dos períodos deve ter, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos (n.º 8, art.º 241.º Código do Trabalho)

Endereço durante as férias

Telef.:                             Obs.

(Aplicável aos trabalhadores a exercer funções na EB2,3/S de Muralhas do Minho)

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO
O(s) período(s) solicitado(s) não tem inconveniente para o serviço, 

podendo ser deferido(s). 

O(s) período(s) solicitado(s) tem inconveniente para o serviço.  
Será de conceder com as seguintes alterações:

*
*

(ano/mês/dia) 

                           O Responsável

O trabalhador

(ano/mês/dia) 

Nome                                                                                                                                          N.º               , 

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara 
Municipal de Valença
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