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OF/SINDECTEB- 195/2020 
Assunto: Situação das férias após perda de validade da MP 927 

 

Bauru/SP, 23 de julho de 2020. 
 

Ilmo(a). 

Representante do Departamento de Relacionamento Organizacional – DEREO/DIGEP 
gert-dereo@correios.com.br 

Edifício Correios Sede, Quadra 1, Bloco A, 2º Andar, Asa Norte 
Brasília/DF  

CEP 70002-900 

 
Prezado(a) Senhor(a),   

 

 

 

Como é de conhecimento geral, no último domingo, 19/07/2020, a MP 927 de 

22/03/2020 perdeu a validade, portanto, as decisões corporativas adotadas pelos Correios amparadas 

por este Medida Provisória, também perderam a validade. E para deixar o processo mais transparente e 

evitar dúvidas, solicitamos que a ECT divulgue as informações correlatas que voltaram a ser praticadas 

pela ECT, como antes da pandemia, no caso em especial, sobre as férias. As regras divulgadas no 

Primeira Hora 14/04/2020 e que perderam a validade, são:  

 

 Como foi divulgado: “Suspensão temporária do abono pecuniário (venda de dais de férias), 

para as programações iniciadas a partir de 17/04/2020.” Solicitamos: Reativar sistema de 

programação das férias, retornando possibilidade de solicitação do abono pecuniário; 

 

 Como foi divulgado: “Também estão suspensas alterações ou novas programações de 

férias, exceto aquelas automáticas, a fim de evitar acúmulo em virtude do vencimento de 

dois períodos concessivos.” Solicitamos: Reativar sistema de programação de férias 

possibilitando alterações dentro dos prazos legais (30 dias de antecedência, conforme CLT) 

 

Agradecemos a atenção dispensada, subscrevemo-nos com protestos de estima e 

elevada consideração. 

Atenciosamente, 

 
 

 
____________________________ 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 
VMO/vmo 

 

“SINDICALISMO SE FAZ COM IDEALISMO, SERIEDADE E TRABALHO .” 


