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PORTARIA Nº 005/2018/SME/PEDRA PRETA/MT. 

 

 

Dispõe sobre o gozo de licença-prêmio por 

assiduidade que se encontram acumuladas 

pelos servidores que integram  o quadro de 

pessoal da Secretaria de Municipal de 

Educação-SME, para o ano de 2019. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei Orgânica do Município, atualizada através da Emenda nº 

020/2017, de 20 de março de 2017, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos a 

concessão e o gozo de licença premio adquirida  pelos servidores públicos que 

compõem o quadro da SME, com fulcro na Lei nº 075/1998 e Lei nº 856/2015 Art. 57 

ao Art. 60, deverão ser usufruídas conforme disciplinado nesta Portaria. 

 

RESOLVE; 

Art. 1º - Estabelecer que as licenças prêmios referentes ao período aquisitivo do 

servidor que integra o quadro de pessoal da SME do Município de Pedra Preta, deverão 

ser usufruídas conforme disciplinado nesta Portaria. 

Art. 2º - A concessão de Licença Prêmio ao servidor público desta SME será 

realizada nos termos da Lei nº 856/2015 observando os dispositivos do Art. 57 ao Art. 

60. 

Art.3º - A escala para gozo de Licenças Prêmios para o ano de 2019 deverá ser 

encaminhada pela Unidade de Ensino contendo assinatura do diretor com os devidos 

dados de todos os servidores que pretendem usufruir  da Licença Prêmio em 2019, os 

quinquênios a serem solicitados deverão ser observados as seguintes regras: 

I. Privilegiar os Servidores com mais de 2 (dois) quinquênios; 

II. Percentual de no máximo 1/3 por unidade de ensino, no período de 

25/02/2019 a 21/12/2019; 
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III. Os casos de excepcionalidades serão encaminhados para SME com 

justificativa plausível para ser chancelados pela secretária da pasta; 

Art. 4º - A planilha de previsão de gozo de licença prêmio deverá se 

encaminhada pela unidade de ensino até o dia 25 de janeiro de 2019, lembrando que os 

processos após essa data serão indeferidos; 

Art. 5º - Ao programar o usufruto, no caso dos professores, observar o recesso 

escolar no mês de julho para que o usufruto não seja interrompido; 

Art. 6º - O período de gozo de Licença Prêmio poderá ser fracionado em até 3 

(três) parcelas, em 30 (trinta), 60 (sessenta) ou 90 (noventa) dias de modo que não 

prejudique o andamento dos serviços prestados. 

Art. 7º - O servidor de carreira ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança quando em gozo de Licença Prêmio fará jus apenas a remuneração do cargo 

de carreira de que seja titular. 

Art. 8º - O servidor que entrar na programação do usufruto, de Licença Prêmio e 

uma vez que esta seja publicada em Diário Oficial, não poderá se candidatar ao 

exercício de função gratificada. 

Art. 9º - Iniciado o gozo da Licença Prêmio, esta não poderá mais ser 

interrompida, reprogramada ou cancelada. 

Art. 10º - O cancelamento do usufruto deverá ser formalizado a pedido do 

servidor, com 30 dias de antecedência do inicio do usufruto. 

Art. 11 - A ocorrência de um novo tipo de afastamento ou licença no decurso do 

prazo de gozo da licença prêmio não interromperá e nem suspenderá a licença prêmio, 

ficando o novo evento para ser usufruído em prazo subsequente, se houver amparo 

legal. 

Art. 12º – A Secretaria Municipal de Educação encaminhará o controle de 

licenças prêmios às unidades escolares para apreciação das mesmas e devidas 

providências. 

Art. 13º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publica-se, registra-se e cumpra-se. 

Pedra Preta, 14 de novembro 2018. 

 

Maria da Cruz Martins de Arruda 

Secretária Municipal de Educação 

 

 


