
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 081, DE 04 DE JULHO DE 2016.

Define critérios para a concessão do gozo e da
conversão em pecúnia da Licença-Prêmio.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 53 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que ao Prefeito Municipal compete dispor sobre a organizaçâo e
o funcionamento da Administraçâo Municipal, para adequá-Ia às necessidades públicas;

CONSIDERANDO ser elevado o número de servidores em situaçâo de auferir a
licença-prêmio;

CONSIDERANDO que o princípio da continuidade dos serviços públicos nâo se
compatibiliza com o gozo simultâneo da licença por parte de muitos servidores;

CONSIDERANDO que as disponibilidades financeiras do Município, suas Autarquias
e Fundações, nâo possibilitam o simultâneo pagamento das licenças prêmio nâo usufruidas;

CONSIDERANDO, finalmente, que o pagamento da licença-prêmio e o seu gozo
precisam ser organizados de modo a conciliar os interesses do servidor e da Administraçâo,

DECRETA:

Art. 1° São competentes para conceder a licença-prêmio:
I - Para gozo: o Secretário Municipal de Administração, no âmbito do Poder

Executivo e o Dirigente superior, no âmbito das Autarquias e Fundações Públicas Municipais;
11 - Em pecúnia: o Prefeito, no âmbito do Poder Executivo e o Dirigente superior, no

âmbito das Autarquias e Fundações Públicas Municipais.

Parágrafo único. As autoridades referidas poderão delegar a competência de que
trata este artigo a outros servidores, promovendo o controle posterior das concessões realizadas.

Art. 2° A licença-prêmio poderá ser usufruída integral ou parcialmente, sendo que
nenhuma parcela poderá ser inferior a um mês.

Art. 3° O servidor ingressará com o pedido de licença-prêmio, por meio de processo
administrativo devidamente protocolizado, informando se pretende gozar ou converter em pecúnia,
parcial ou total, o respectivo periodo.

~ 1° O Setor de Pessoal instruirá o pedido esclarecendo se o servidor preenche os
requisitos legais para a concessão e organizará a respectiva escala.

~ 2° A data de inicio do gozo da licença-prêmio dependerá, além do contido no ~1°
deste artigo:

a) da liberação do órgão de lotação do servidor;
b) do documento denominado "Comunicação de Afastamento do Exercício do
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Cargo" expedido pelo Setor de Pessoal.

~ 3° O servidor não poderá iniciar o gozo da licença-prêmio sem o cumprimento das
exigências contidas neste artigo.

Art. 4° Na organização da escala de gozo da licença-prêmio serão observados os
seguintes requisitos:

I - poderá ter início em qualquer mês do ano civil, com exceção dos profissionais da
educação que terão o gozo concomitante com o recesso escolar;

11- no mesmo órgão não poderão ser licenciados, simultaneamente, mais de 1/3 (um
terço) do total de servidores que nele tenham exercicio;

111- havendo menos de 25 (vinte e cinco) servidores em exercicio, somente 1 (um)
deles poderá ser licenciado;

IV - as datas de início e término da licença constarão de ato próprio e deverão ser
anotadas no assentamento individual do servidor.

Art. 5° A escala para gozo da licença-prêmio obedecerá a ordem cronológica de
entrada dos pedidos e será organizado, preferencialmente e sucessivamente, quando:

I - esteja com processo de aposentadoria por tempo de serviço em tramitação;
11- tenha idade igualou superior a 60 anos;
111- acumule maior número de licenças-prêmios não fruídas:
IV - no caso do servidor do magistério, contar com maior tempo de efetiva regência

de classe.
V - os interesses da administração pública determinarem outro período.

Art. 6° A escala de pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, observado
o que dispõe o art. 7° deste decreto, obedecerá a ordem cronológica de acordo com a data de
entrada dos pedidos e a disponibilidade orçamentária disciplinada no art. 8° deste Decreto;

~ 1° Caberá ao Setor de Pessoal a elaboração e atualização de relatório da ordem
cronológica da escala para pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, contendo dados
do servidor, a data do pedido, o valor e, quando for o caso, o critério de antecipação.

~ 2° Não aplica-se a este dispositivo os casos de conversão da licença-prêmio em
pecúnia em decorrência da exoneração do servidor a qualquer título, sendo que todas as licenças-
prêmios adquiridas e não usufruídas, serão pagas no momento de sua exoneração.

Art. 7° Na revisão da escala prevista no art. 6° deste decreto, será antecipada a
licença-prêmio em pecúnia para o servidor que apresentar as seguintes situações de
vulnerabilidade social:

I - doença grave do mesmo ou de seu dependente, comprovada por meio de laudo
médico e orçamento dos custos, em que se tenha a necessidade de cirurgia, órteses, próteses,
tratamentos especializados (fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, dentre outros), nos casos em
que Sistema Único de Saúde (SUS) ou o Centro de Assistência e Prestação á Saúde dos
Servidores Municipais (CAPSEM) não puderem disponibilizar os procedimentos ou o seu
retardamento colocará em risco a saúde do servidor ou de seu dependente;

11- dívidas de tributos municipais relacionadas ao imóvel, quando houver risco de
perda do mesmo.
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~ 1° A antecipação na escala de pagamento de que trata este artigo somente será
autorizada quando o valor das despesas ou das dívidas apresentadas pelo servidor for igualou
superior a 60% (sessenta por cento) do valor de sua licença-prêmio.

Art. 8° Para fins de disponibilidade orçamentária de que trata o art. 6° deste Decreto
será considerado:

I - o limite mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contados a partir da publicação
deste Decreto e o término do exercicio financeiro de 2016;

" - a partir do exercicio de 2017 e nos próximos subsequentes, o montante definido
nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de julho de 2016.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~@d1ovY~
DAIANE DELLA VALLE
Secretária da Administração Designada
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