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INDICAÇÃO 097/2021 
 

 

À 

Mesa Diretora 

Câmara Municipal de Carmo da Mata 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

         O Vereador que esta subscreve, no uso de sua função de 

assessoramento, conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta 

Casa, requer se digne essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a 

encaminhar a presente Indicação ao Chefe do Poder Executivo local, sugerindo-

lhe:  

 É direito dos servidores públicos municipais a concessão de férias 

prêmio ou licença prêmio estabelecido pela Lei Orgânica e pelo Estatuto dos 

servidores, conforme abaixo: 

 

Art. 50 da Lei Orgânica 

“Art. 50 - Art. 50 - O Município assegurará ao servidor os direitos previstos 

no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII e 

XXX da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à 

melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, 

especialmente: 

I - ............  

II - ........... 

III - férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada período de 

dez anos de efetivo exercício na administração pública, admitida a sua 

conversão em espécie, a título de indenização, por opção do servidor, ou, 

para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não-gozadas;” 

 

Lei 1310/20 – de 29 de dezembro de 2008 – Estatuto dos servidores 

 

        “Art. 74 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, o 

servidor ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus a 3 (três) meses 

de licença, com a remuneração do respectivo cargo. 
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         Parágrafo único - É facultado ao servidor fracionar o benefício de que 

trata o caput em até 3 (três) parcelas de igual período, uma vez por ano, 

observada a conveniência administrativa. 

 

         Art. 75 - Considera-se conveniência administrativa:  

         I - a ausência de prejuízos ou interferências na continuidade e 

prestação dos serviços; 

         II - a inexistência de gastos para a administração, em razão de 

substituição do servidor licenciado. 

 

         Art. 76 - É facultado ao servidor, mediante expressa e irretratável 

declaração, optar pelo gozo da metade do período e pela conversão em 

espécie correspondente à outra metade, no mês de seu aniversário. 

 

         Art. 77 - O servidor que preferir não gozar licença-prêmio poderá optar 

mediante irretratável declaração, pelo recebimento em espécie de todo o 

período aquisitivo. 

 

         Art. 78 - O servidor que não gozar de licença-prêmio, perceberá em 

espécie, o período a que fizer jus, por ocasião de sua aposentadoria. 

 

         Art. 79 - Não se concederá licença-prêmio ao servidor que no período 

aquisitivo:  

         I - sofrer penalidade disciplinar; 

         II - afastar-se do cargo em virtude de: 

         a) licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) 

dias, consecutivos ou não;  

         b) licença para tratar de interesses particulares; 

         c) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro; 

         d) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva.” 

 

 

 Chama-nos a atenção o art. 79 do Estatuto dos servidores, quando 

estabelece critérios para a concessão das férias-prêmio. Este artigo dispõe que os 

servidores perderão o direito a férias quando licenciar-se em virtude de tratamento 

de saúde por prazo superior a 30 dias. Isso tem validade para todos os servidores 

do município, sendo do Executivo, Legislativo ou SAAE. 
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 Salienta-se que muitas vezes este inciso se torna injusto, pois alguns 

setores são propícios a acidentes de trabalho e são penalizados com a perda das 

férias prêmio. 

 

 Diante disso solicitamos que o Executivo, juntamente com o Departamento 

Jurídico, faça um estudo nas Leis Municipais e faça alteração de forma que os 

servidores não sejam penalizados por este inciso.     

 

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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