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DECRETO MUNICIPAL Nº 592 DE 01 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 
REGULAMENTA O PROCEDIMENTO 
INTERNO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA 
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, DISPOSTA 
NO ART. 95, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 
Nº 015/1997, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 
O Prefeito Municipal de Brasil Novo, no uso d e suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, e: 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do procedimento 

administrativo de Concessão de Licença Prêmio Por Assiduidade, disposta no art. 95, V da 
Lei Municipal nº 015/1997; 

CONSIDERANDO que a finalidade de todo ato administrativo é sempre o 
interesse público, jamais podendo ser praticado com a finalidade de atender somente ao 
interesse privado, caso em que será nulo e eivado de vício de desvio de finalidade; 

 
 

DECRETA 

Art. 1º Fica regulamentada a fruição da Licença Prêmio por Assiduidade – LPA, 
prevista nos Arts. 102 a 105 da Lei Municipal nº 015/1997, para os servidores públicos 
municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

Art. 2º O servidor público municipal terá direito, como prêmio de assiduidade, a 06 
(seis) meses de licença em cada período de 10 (dez) anos de exercício ininterrupto, 
mediante requerimento expresso do servidor. 

§ 1º Para fins de concessão de licença-prêmio será considerado apenas o tempo de 
serviço público municipal exercido ininterruptamente; 

Art. 3º Não se concederá licença prêmio ao servidor que no período aquisitivo: 

I - Sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

II - Afastar-se do cargo em virtude de: 

a) Licença para tratamento em pessoa da família; 

b) Licença para tratar de interesses particulares; 

Em cumprimento ao Art. 20, da Lei Orgânica 
Municipal. Certifica-se que este DECRETO foi 
PUBLICADO no mural de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo. Em 01, de Agosto de 
2018. 

 
 

___________________________________ 
JONCLEY PEREIRA DA SILVA 

Chefe de Gabinete 
Dec. 001/2017 
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c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 

d) Afastamento do cônjuge ou companheiro; 

e) Desempenho de mandato classista. 

Art. 4º A requerimento do servidor, a cada quinquênio de efetivo exercício, poderá a 
critério do Poder Executivo Municipal, justificado o interesse público, ser antecipada a 
liberação de 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade. 

Art. 5º O número de servidores públicos em gozo simultâneo de licença-prêmio não 
poderá ser superior a 1/3 (um terço) do total do cargo, na respectiva Unidade 
Administrativa do órgão ou entidade. 

Art. 6º Recebido o requerimento, o setor de Recursos Humanos deverá expedir 
certidão, informando se o servidor tem algum dos impedimentos dispostos no art. 3º deste 
Decreto. 

Parágrafo Único. O setor deverá ainda, certificar a quantidade de cargos do 
respectivo Órgão, e a quantidade de servidores do respectivo cargo, em pleno gozo da 
licença. 

Art. 7º Após as devidas certificações, o Setor de Recursos Humanos deverá 
encaminhar o requerimento ao Setor de Contabilidade, que deverá informar a existência de 
recursos orçamentários para acobertar as despesas, e havendo recursos, informar se a 
concessão não irá extrapolar os limites legais de gastos públicos com pagamento de 
servidores, conforme exigências da Lei Complementar 101/2000, e demais normas 
temáticas. 

Parágrafo Único. Fica vedada a concessão da Licença quando não demonstrada a 
capacidade financeira do órgão, ou quando, os limites de gastos com pessoal estiverem 
acima daqueles definidos em Lei. 

Art. 8º Retornado os autos do Setor de Contabilidade, deverá ser remetido ao Setor 
Jurídico, para fins de emissão de Parecer Jurídico sobre a legalidade dos atos. 

Art. 9º Após os trâmites legais, e estando atendidos os requisitos disposto neste 
Decreto, o processo será remetido ao Gabinete do Prefeito, que confeccionará e publicará a 
portaria de concessão ou indeferimento do direito à licença. 

§ 1º O Departamento de Recursos Humanos avisará a Secretaria de lotação do 
servidor, informando o período de gozo da licença prêmio. 

§ 2º O servidor somente poderá gozar após a confecção e publicação da Portaria. 

Art. 10. O servidor de carreira ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança, quando em gozo de licença-prêmio, fará jus apenas da remuneração do cargo de 
efetivo de que seja titular, não incorpora ao pagamento quaisquer gratificações. 
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Art. 11. Fica vedado a concessão ininterrupta de mais de 01 (um) período aquisitivo 
de Licença Prêmio por Assiduidade. 

Parágrafo Único. Para os casos descritos no caput, o intervalo mínimo será de 03 
(três) anos. 

Art. 12. Havendo interrupção no gozo da licença, a pedido do servidor, reiniciar-se-á 
nova contagem do decênio para efeitos da licença. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 01 de Agosto de 2018. 
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FLUXOGRAMA DE TRAMITAÇÃO 

 

 
REQUERIMENTO escrito do 

SERVIDOR junto ao Setor 
de Recursos Humanos. 

 

- Autuação do processo. 
- Informa se há impedimentos. 
- Informa a QUANTIDADE de 
cargos e de SERVIDORES em 
GOZO de Licença Prêmio. 

 

- informa se há recursos 
orçamentários. 
- informa se o pagamento 
não irá extrapolar os 
limites legais de gastos com 
de servidores. 

 

 
 

- Emite Parecer sobre a 
legalidade da licença. 

 

- Confeccionará e publicará 
a portaria de concessão ou 
indeferimento da licença. 

 

 

- Informa a Secretaria de 
lotação do servidor, sobre o 
período de gozo da licença 
prêmio. 

 
 

- Publicação da portaria 

 

 
- Servidor inicia o GOZO da 
licença, quando DEFERIDA. 

 

SERVIDOR SETOR JURÍDICO SETOR DE CONTABILIDADE SETOR DE RH 

GABINETE DO PREFEITO SETOR DE PUBLICAÇÃO SERVIDOR SETOR DE RH 


