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Validade: Indeterminada

Comunicamos a todos os empregados que foi aprovada em Resolução de Diretoria no dia
15/02/2006 a concessão do Abono Pecuniário nas férias, RD DA 092/06, revogando desta forma o
Aviso Geral 002/2003 de 16/01/2003.
Esta concessão terá início para os empregados que gozarão férias a partir de 06/03/2006, em
conformidade com os seguintes procedimentos:
1. A concessão do Abono Pecuniário se dará em conformidade com o artigo 143 da C.L.T., ou
seja, o abono pecuniário deverá ser solicitado em até 15 (quinze) dias antes do vencimento do
período aquisitivo de férias, mediante o preenchimento do modelo anexo, estabelecido na
Norma 033 publicada em 01/05/1998.
2. Excepcionalmente para as férias que serão gozadas durante o ano de 2006 serão adotados os
seguintes procedimentos:
2.1. Para os empregados, cujas férias iniciem entre o período de 06 e 31/03/2006, a chefia
imediata deverá encaminhar ao Departamento de Administração de Pessoal – DAP, por meio de
Comunicação Interna – CI, a opção dos empregados impreterivelmente até o dia 23/02/2006.
2.2. Para os empregados, cujas férias iniciem entre o período de 01 a 30/04/2006, a chefia
imediata deverá encaminhar ao DAP, por meio de CI, a opção dos empregados
impreterivelmente até o dia 20/03/2006.
2.3. Para os empregados, cujas férias estejam programadas para iniciar entre o período de 01/05
a 31/12/2006, os mesmos deverão fazer sua opção pelo abono pecuniário, no formulário mensal
de “Confirmação das férias”, campo “AB”, neste caso não deverá ser utilizado o modelo anexo
citado no item 1 deste Aviso Geral.
3. Os empregados que estiverem com o período aquisitivo a vencer durante o ano de 2006 e que
gozarão as férias a partir de janeiro de 2007, deverão observar o estabelecido no item 1 deste
Aviso Geral.
Maiores esclarecimentos, contatar o DAP – Fones: 3030-2388/2438 – Ricardo ou Tânia.
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(Original assinado no arquivo do EQT)

Companhia de Engenharia de Tráfego

SOLICITAÇÃO DE ABONO PECUNIÁRIO

São Paulo, ........... de......................................... de .........................

À
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
At: Depto. Administração de Pessoal - DAP

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Solicito a conversão em Abono Pecuniário, de 1/3 das minhas férias, correspondentes ao período
aquisitivo de .........../........../........ a ........../........./........., nos termos do Artigo 143 parágrafo 1º da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Assinatura do empregado

Nome do empregado: .....................................................................................................................
Reg.CET...............................................U.O....................
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