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AUTORIA: Sidney Carlos Gonçalves 

É COM 
PROTOCOLO 

EM  C/2Z—J 2! 

e. 

Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano 

Plenário, com fundamento art. 186, inciso II da RI cc art. 46, § 20 , inciso 

III da LOM, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, o que segue: 

Os Vereadores, infra-assinados, indicam ao Senhor Prefeito que 

elabore um Projeto de Lei Complementar para alterar o art. 147  

do Estatuto do Servidor Municipal, LC 07/2013.  

O pedido tem a intenção de retirar do cômputo para a 

aquisição do direito a licença-prêmio as faltas abonadas do art. 82 e o 

abono natalício da lei 671/95, regulamentado pelo decreto-lei 576/96 ou 

aumentar o limite máximo de ausências. 

As faltas abonadas, que perfazem 6 ao ano, mais o abono 

natalício, no período de 5 anos, ultrapassam os 30 dias, assim, esse 

direito se torna obsoleto, pois o gozo das faltas abonadas e do abono 

natalício inviabiliza totalmente a aquisição do direito a licença-prêmio. 

Analisando o estatuto do servidor do Estado de São Paulo, lei 

20261/68, arts. 209 e ss cc arts. 78, 110 e 122, percebe-se que o 

servidor tem direito a 6/ano abonadas que será justificada em razão de 

doença e que será considerada com ausência no período aquisitivo da 

licença-prêmio. 

Ocorre que, no caso local, as 6 abonadas ao ano decorreu da 

revogação da lei 922/02, que concedia ponto facultativo o dia 31. Assim, 

o servidor, 6 meses por ano, trabalha 31 dias, mas é remunerado por 30 

dias, o que não parece justo. 
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Ademais, a concessão das 6 faltas abonadas e o abono natalício 

ao servidor e a contagem desse período no tempo de aquisição do direito 

de licença-prêmio é incongruente, pois o exercício de um aniquila o 

outro. 

Importante consignar que esses dias, além do abono natalício, 

muitas vezes, é utilizado pelo servidor para cuidar de assuntos que 

poderia ensejar atestado médico, mas, visando o direito a licença-

prêmio, o servidor público se vale desses dias de folga para cuidar de 

assuntos de interesse pessoal. 

Em razão do rigor excessivo dos requisitos para aquisição da 

licença-prêmio, o que a torna, praticamente, letra morta no Estatuto do 

servidor público Municipal, que o autor, Edil, vem indicar a Vossa 

Excelência que promova a alteração do art. 147 da LC -7/2013. 

Plenário Vereador Gregário José do Prado, 

Guzolândia, 28 de fevereiro de 2019. 

Sidney Carlos Gonç'alves 

Presidente 
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