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DECRETO Nº 358, 
DE 03 DE JUNHO DE 2019. 

 

“Dispõe sobre os critérios para concessão de 
LICENÇA PRÊMIO e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos à 

concessão e o gozo de licença-prêmio adquirida pelos Servidores Públicos do 

Município de Pindaí/Bahia; 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 82, da Lei Municipal 03/1993. 

  
DECRETA: 

 
Art. 1º. Regulamentar a concessão de licença prêmio. 

 
Art. 2º. Fixar em 05 (cinco) o quantitativo de licenças prêmios a serem concedidas no 

exercício de 2019 para fruição. 

 
Art. 3º. A concessão dos períodos de licença prêmio para fruição alcançará, 

preferencialmente, por ordem de critérios, o servidor que:  

I – Esteja com o processo de aposentadoria por tempo de serviço em 
andamento;  

II – Tenha idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos;  

III – Não estejam afastados de suas atividades há, pelo menos, 02 (dois) anos;  

IV – Acumule maior número de quinquênios não fruídos;  

 
Parágrafo Único: O afastamento a que se refere o inciso III deste artigo não inclui 

aqueles decorrentes de férias e de licença médica, gestante, adotante e paternidade.  
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Art. 4º. A concessão dos períodos de licença prêmio para fruição alcançará, por ordem 

de critérios, preferencialmente, o servidor que:  

I – Não tiver sido punido disciplinarmente, nos últimos 02 (dois) anos;  

II – Não tiver faltado ao serviço injustificadamente por mais de 10 (dez) vezes, 

no último exercício;  

III – Não tiver gozado licença para acompanhamento de cônjuge e nem por 

interesse particular, no período;  

IV – Tenha idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos;  
V – Acumule maior número de quinquênios não fruídos;  

VI – Conte com maior tempo de efetivo exercício no quadro de servidores 

públicos do município.  

 
Art. 5º. A análise e eventual concessão de licença prêmio observará obrigatoriamente 

a ordem cronológica de apresentação do requerimento.  
 
Art. 6º. O servidor somente poderá afastar-se do exercício funcional para o gozo de 

licença prêmio a partir da data de publicação da Portaria de concessão da licença.  

 
Art. 7º. – Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, em 03 de 

junho de 2019. 

 

 


