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DECRETO N° 09/2020 
De 05 de março de 2020 

 
 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a uniformização de 
procedimentos para concessão de licença 
prêmio. 

 
O Prefeito de Mamborê, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com os artigos 124 a 128 da lei complementar n° 
33/2012, com a redação da lei complementar n° 55/2019, considerando a 
necessidade de uniformizar os procedimentos visando a concessão de licença 
prêmio nas Secretarias do Município, DECRETA: 

 
 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 
Art. 1º - A licença prêmio consiste na concessão de 01 (um) mês de licença 
especial, na qual o Servidor efetivo poderá se afastar das atribuições do cargo, 
sem prejuízo do vencimento básico do cargo efetivo. 
Parágrafo Único - Será concedida 01 (uma) licença para cada cargo, de forma 
que, se o Servidor for ocupante de 02 (dois) cargos efetivos, terá direito a 02 
(duas) licenças. 
 

Capítulo II 
Da remuneração 

 
 
Art. 2º - A remuneração que o Servidor receberá enquanto estiver de licença 
corresponde unicamente à classe/nível em que o Servidor está na carreira, 
acrescido do adicional de tempo de serviço (anuênio ou quinquênio). 
 

 
Capítulo III 

Dos requisitos  
 

 
Art. 3º - Para receber a licença prêmio, o Servidor deverá apresentar formulário 
padronizado, na forma do anexo I do presente Decreto, perante a Secretaria em 
que está lotado, para elaboração de escala de concessão da licença. 
 
Art. 4º - Terá direito à licença prêmio o Servidor que, no respectivo período 
aquisitivo de 05 (cinco) anos: 
I – Não tiver interrompido o exercício de seu cargo efetivo que ocupa junto ao 
Município de Mamborê, ressalvada as exceções do artigo 5º. 



 

2 
 

II - Tiver pontuação equivalente à 80% (oitenta por cento) da pontuação total na 
avaliação de desempenho ou atendido o disposto no parágrafo único deste 
artigo; 
III – Não tiver sofrido qualquer penalidade disciplinar precedida de sindicância 
ou processo administrativo disciplinar, com julgamento final condenatório. 
 
§ 1º - Caso não tenha sido realizada avaliação de desempenho referente a todo 
o período aquisitivo, a concessão da licença depende, sem prejuízo do disposto 
no inciso I e III do caput deste artigo: 
I – Que o Servidor não tenha se ausentado do local de trabalho para fins 
particulares, salvo se mediante expressa autorização de seu Chefe, nas 
hipóteses autorizada pela legislação; 
II - Tenha cumprido horários estabelecidos para o início e término de jornada de 
trabalho, bem como das atividades que lhe forem designadas; 
III - Tenha executado as atribuições com eficiência, produtividade adequada, 
conhecimento das atribuições do cargo, organização e domínio da função; 
IV - Não tenha negligenciado no cuidado e conservação do material/patrimônio. 
§ 2º - Considera-se em efetivo exercício, para fins do disposto neste 
regulamento, o Servidor regulamente readaptado em razão de parecer médico 
legal. 
§ 3º - Não será considerado exercício do cargo efetivo, o Servidor designado ou 
nomeado em cargo em comissão ou outras funções que imponham o 
afastamento das funções do cargo efetivo. 
§ 4º - As situações impeditivas previstas no § 1º deste artigo deverão ser 
comprovadas documentalmente. 
 

 
Capítulo IV 

Sobre o tempo de serviço ininterrupto 
 

 
Art. 5º - Ininterrupto é o tempo de serviço sem interrupções de qualquer 
natureza, com exceção: 
I – Das licenças expressamente previstas no Estatuto dos Servidores, quando a 
soma total de dias de ausência ao trabalho não ultrapassar a 60 (sessenta) dias 
no período aquisitivo, desde que referida licença seja devidamente reconhecida 
pelo Município através da respectiva portaria. 
II – Das férias. 
Parágrafo Único – A ausência ao trabalho de forma injustificada ou que, de 
qualquer forma, não se enquadre no disposto no inciso I ou II deste artigo, 
independente do número de dias, configura interrupção, para fins de concessão 
da licença prêmio. 
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Capítulo V 
Sobre o período aquisitivo 

 
Art. 6° - Período aquisitivo para fins de licença prêmio corresponde a cada 05 
(cinco) anos de exercício do Servidor que comprovar bom desempenho, boa 
conduta disciplinar e ausência de interrupção, na forma deste regulamento. 
Parágrafo único – Somente será contado para fins de concessão da licença 
prêmio, o tempo de serviço exercido pelo Servidor do Município de Mamborê 
após a data de 01 de janeiro de 2012. 
 
 
Art. 7° - A perda do direito a licença prêmio acarreta o reinício da contagem de 
novo período aquisitivo. 
 
 

Capítulo VI 
Sobre o período concessivo 

 
 
Art. 8º - Considera-se período concessivo da licença prêmio, o período de 05 
anos seguintes ao período aquisitivo. 
Parágrafo Único – O período concessivo não interrompe o período aquisitivo 
da próxima licença do Servidor. 
 
Art. 9° – O Servidor com direito a licença prêmio deverá usufruir da licença 
antes de requerer: 
I – Licença para tratar de assuntos particulares; 
II – Licença em razão de doença em pessoa da família; 
III – Licença para atividade política; 
IV – Licença para atividade sindical; 
V - Exoneração 
Parágrafo único – Nas demais licenças, não previstas nos incisos do caput 
deste artigo, a licença poderá ser usufruída após o retorno do servidor, podendo 
inclusive ser ato contínuo ao retorno do Servidor, desde que o retorno ocorra 
dentro do período concessivo. 
 

 
Capítulo VII 

Da escala de concessão da licença prêmio 
 

 
Art. 10 – Compete a cada Secretaria organizar a escala de concessão de 
licença prêmio dos Servidores, orientando-os a apresentarem requerimento no 
primeiro ano do período concessivo. 
 
Art. 11 – Na elaboração da escala, deverão ter prioridade os Servidores, na 
seguinte ordem: 
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I – Com maior tempo de serviço, considerando dia, mês e ano de admissão; 
II – Havendo empate, o servidor que optar pelo fracionamento da licença 
prêmio; 
II – Persistindo o empate, o Servidor mais idoso, considerando o dia, mês e ano 
de nascimento. 
 
Art. 12 - A Secretaria poderá conceder a licença prêmio independente de escala 
quando: 
I - Não houver lista de espera de servidores com direito a licença prêmio; 
II – Por ocasião das férias coletivas, o Servidor não tiver direito à férias. 
 
 

Capítulo VIII 
Do fracionamento da licença prêmio 

 
 

Art. 13 – No ato do requerimento, o Servidor poderá optar pelo fracionamento 
da licença prêmio, desde que cada período não seja inferior a 10 (dez) dias. 
 
 

Capítulo IX 
Disposições finais 

 
 
Art. 14 – A ausência de registro de jornada, desempenho ou disciplina não 
obsta a concessão da licença prêmio, entretanto, a concessão da licença, 
nestas condições, não implica no reconhecimento dos requisitos para outros 
fins. 
 
Art. 15 – Não terão direito à licença prêmio os trabalhadores cuja lei específica 
não tenha previsto, dentre seus direitos, a referida licença.  
 
Art. 16 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogado o Decreto n. 05/2020 de 12 de fevereiro de 2020. 
 

 
Mamborê, 05 de março de 2020. 
 
 

 
 

RICARDO RADOMSKI 
Prefeito 
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EXMO.SR. Prefeito Municipal, na condição de servidor(a)  desta municipalidade, EU 
___________________________________________________, matrícula _________________, ocupante do cargo de 
________________________________________lotado(a) na Secretaria Municipal de 
_______________________________, venho requerer a Vossa Excelência, respeitosamente, se digne de conceder_____ 
(_________________________________) dias de LICENÇA PRÊMIO, a partir do dia ______/______ /______na forma 
estabelecida pela Leis Complementares  nº. 33/2012, 55/2019, decreto de regulamentação. 

Nestes termos, peço deferimento. 
Mamborê, ____ de _______________ de _______.                                              _________________________________ 
                                                                                                                                                           Assinatura 

 
 

Informações prestadas pela Unidade Administrativa onde o servidor estiver lotado 
 
A concessão da licença prêmio ao servidor está de acordo com Lei Complementar nº 55/2019, e decreto de 
regulamentação, observado por esta unidade administrativa onde está lotado.                               
 
É conveniente para a Unidade, o servidor gozar a sua licença?        SIM           NÃO 
 
_________________________________                                                                 _________________________________  
                Chefe Imediato                                                                                                                     Secretário(a) 
 
 

Informações Complementares  (Departamento de Recursos Humanos) 

O requerente é servidor efetivo?         SIM         NÃO 
Qual o seu tempo de efetivo exercício na Prefeitura?  ______ anos.  
Qual é o período aquisitivo a que correspondeu à última Licença Prêmio usufruída? 
 De  ____/____/_______ à  ____/____/_______ (    ) Trata-se da primeira licença 
 Qual o qüinqüênio de tempo de serviço a que pode corresponder a Licença Prêmio (aqui  requerida)? 
 De  ____/____/_______ à  ____/____/_______ 
Nesse período reqerido o requerente: 

Sofreu suspensão disciplinar?                SIM        NÃO 
 

Faltou ao serviço sem justificativa?       SIM        NÃO 
Gozou licença: 

Para tratar de interesses particulares?        SIM        NÃO                      
Para tratamento de saúde ou outros afastamentos por mais de 60 dias?          SIM              NÃO 

                                                                                                                            _____________________________________   
                                                                                                                                                    Assinatura e Carimbo 

 
 

Parecer Conclusivo do Prefeito Municipal.  

 (    )Concedida a Licença requerida do período de ____/____/______ á ____/____/_____ 
 (    ) Negada a Licença. 
                                                                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                                                  Assinatura e Carimbo 
 

 

Notificação ao servidor requerente 

 
Fico certificado do despacho acima exarado. 
 
 

 

Em ____de ________________de ______ 

 
            _____________________________________   

                        Assinatura do servidor                                                                               
 

 
 


