
ANEXO VIII B 

 

 

 

DESPACHO 
 
DEFINIÇÃO: Ato administrativo que contém decisão da autoridade administrativa 
sobre assunto de interesse individual ou coletivo submetido à apreciação. 
 
MODELOS: 
 
 
Nos termos da O.N. n.º 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 
01/07/06, e alterações posteriores, DEFIRO o pagamento das férias relativas aos 

exercícios de 1987 (30 dias), de  1988 (30 dias), de  1991 (15 dias restantes) e de  
1998 (30 dias), acrescidos de 1/3, exceto sobre as férias de 1987. 
 
DEFIRO o pagamento do acréscimo de 1/3 sobre os 30 dias de férias relativas ao 

exercício de 1990, usufruídas no período de      /     /      a      /      /    , de acordo com 
o Decreto 27.683/89. 
 
Nos termos da O.N. n.º 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 
01/07/06, e alterações posteriores, INDEFIRO  o pagamento das férias, tendo em 
vista a prescrição quinquenal prevista no item 04 da citada orientação. 
 
INDEFIRO o pedido e pagamento de férias, tendo em vista que o interessado não 
completou um ano de exercício, conforme o disposto no artigo 132 da Lei 8989/79 
 
Considerando que o pedido já foi atendido através do P.A. n.º...................................., 
resta prejudicado o andamento do presente. 
INDEFIRO o pedido de pagamento das férias de 1996, uma vez que já foi atendido 
através do P.A. n.º............................................................. 
 
Nos termos da O.N. n.º  002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 
01/07/06, e alterações posteriores, INDEFIRO o pagamento das férias de 1997 e 
1998, por falta de amparo legal, face o disposto no item 03 da referida Orientação,  
conforme informação de fls...... 
 
INDEFIRO o pagamento das férias de 1998, uma vez que não houve exercício no 
ano de 1998, conforme informação de fls...... 
 
INDEFIRO o pagamento das férias de 1992, tendo em vista que as usufruiu 
integralmente, conforme informação de fls........ 
 
INDEFIRO o pagamento das férias de 1991, tendo em vista que foram averbadas 
em dobro , conforme informação de fls....... 
 
INDEFIRO o pagamento das férias de 1990, pois foram utilizadas para compensar o 
usufruto indevido das férias de 1989, conforme informação de fls...... 
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Nos termos da O.N. n.º 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 
01/07/06, e alterações posteriores, INDEFIRO o pagamento das férias de 1997, 
por falta de amparo legal, face o disposto nos itens 01 e 02 da referida Orientação, 
conforme informação de fls....... 
 
 
RETIFICO o Despacho de fls., publicado no DOM/DOC de ___/___/___, para fazer 
constar também o pagamento das férias relativas ao exercício de 1996 (30 dias ), 
ratificando os demais termos do ato anterior.  
 
RETIFICO o Despacho de fls., publicado no DOM/DOC de ___/___/___, para 

constar que inexiste débito em nome do interessado, ratificando os demais termos 
do ato anterior. 
 
RETIFICO o Despacho de fls., publicado no DOM/DOC de ___/___/___, para 
constar que INDEFIRO o pagamento das férias de 1997, por não atender o item 04 
da O.N.nº002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/06, e 
alterações posteriores, ratificando os demais termos do ato anterior. 
 
Retificação do Despacho de fls., publicado no DOM/DOC de ___/___/___: 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
Publique-se e encaminhe-se a __________ para o devido prosseguimento. 
 


