
LEI COMPLEMENTAR Nº 203 DE 04 DE JULHO DE 2008

CAPÍTULO VI

DAS LICENÇAS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO X
LICENÇA-PRÊMIO

Art. 147 Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor gozará de licença-prêmio de 90
(noventa) dias, com todos os direitos e vantagens de seu cargo.

§ 1º O tempo de serviço prestado ao Município em outro cargo será computado integralmente para
fins de licença-prêmio, desde que não utilizado para os mesmos fins, observados os requisitos do
artigo 148.

§ 2º O gozo da licença-prêmio pode ser partilhado em períodos de 30 (trinta) dias tendo em vista a
necessidade de serviço e o interesse público.

§ 3º O servidor que implementar o período aquisitivo deverá solicitar, por escrito, a concessão da
licença, no prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de prescrição do benefício.

§ 4º É proibido a acumulação de licença-prêmio, salvo comprovada a imperiosa necessidade de
serviço e pelo máximo de 2 (dois) períodos.

Art. 148 Não se concederá licença-prêmio, se houver o servidor, em cada qüinqüênio:

I - sofrido pena de multa ou suspensão por prazo superior a cinco dias;

II - mais de dez faltas não justificadas ao serviço;

III - gozado licença:

a) por motivo de doença em pessoa da família ou afastamento do cônjuge servidor civil ou militar
por mais de 90 dias;
b) para tratar de interesses particulares por mais de 120 (cento e vinte) dias.

§ 1º Suspenderá a contagem do tempo para o período aquisitivo os seguintes afastamentos:

I - os que não ultrapassarem os limites estabelecidos nos incisos do parágrafo anterior;

II - as licenças para tratamento de saúde superior a 180 (cento e oitenta) dias;

§ 2º Os dias de licença-prêmio que deixar de gozar no respectivo período, serão acrescidos ao
período subseqüente.

§ 3º O servidor deverá aguardar em exercício a concessão do gozo da licença-prêmio.

§ 4º A concessão de licença-prêmio prescreverá quando o servidor não iniciar o seu gozo dentro de
30 (trinta) dias contados da publicação do ato que o houver concedido.

Art. 149 A licença-prêmio será gozada de uma só vez ou em parcelas nunca inferiores a um mês, de



acordo com escala aprovada pelo titular da repartição em que esteja lotado o servidor, na qual deve
ser levado em conta o interesse do serviço.

§ 1º Entre uma e outra parcela, deverá ocorrer um período de, no mínimo, três meses.

§ 2º Terá preferência para entrar em gozo de licença-prêmio o servidor que a requerer mediante
prova de moléstia, positivada pelo órgão de biometria médica do Município.

Art. 150 O tempo de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço, poderá ser convertido
em dinheiro, a critério da Administração, no valor correspondente a sua remuneração.

Parágrafo Único - O servidor inativo quando em atividade requereu o gozo da licença-prêmio, mas
por necessidade da Administração não foi possível o gozo deverá esse período ser convertido em
dinheiro.


