
 
 

RESOLUÇÃO Nº 285, de 30 de agosto de 2021. 

“REGULAMENTA O ARTIGO 85, II, DA LEI 

ORGÂNICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, 

ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato 

Grosso, usando de suas atribuições que lhes confere o artigo 44 da Lei Orgânica, em consonância 

com o artigo 27, alínea “L” do Regimento Interno. Faz saber que os Vereadores aprovaram e a 

Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º -  Esta Resolução regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio por assiduidade, dos 

servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alto Garças-MT. Após cada período 

aquisitivo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ininterrupto no âmbito da Câmara Municipal de 

Alto Garças-MT, o servidor público terá direito a licença-prêmio com base na remuneração do 

cargo efetivo.  

Art. 2º - O servidor ocupante de cargo efetivo poderá, por sua opção, requerer, a conversão em 

pecúnia indenizatória, total ou parcial, da licença a título de Prêmio, cujo direito haja adquirido e 

não usufruído. 

Parágrafo Único: Em caso de necessidade, e em casos de servidor único em cargo essencial para 

administração pública da Câmara Municipal poderá a Mesa Diretora determinar a conversão da 

licença prêmio adquirida e não gozada em pecúnia em forma parcial em até 2/3, independente de 

requerimento do servidor.  

Art. 3 º- O período de licença a título de Prêmio já vencido e não usufruído, será transformado em 

espécie quando houver requerimento do interessado ou interesse da administração, e disponibilidade 

financeira para tanto, inclusive àqueles que adquiriram o direito em períodos anteriores a publicação 

desta resolução. 

§ 1º - O valor da indenização de que trata o caput corresponderá à mesma remuneração base, classe 

e nível, a que o servidor faria jus se estivesse em gozo de licença a título de Prêmio, sem 

incorporação de eventuais gratificações.  

§ 2º Os períodos de licença-prêmio gozados pelo servidor não suspendem nem determinam o 

reinício da contagem do tempo de efetivo serviço. 

§ 3º - Independentemente de requerimento do servidor, após completado o período aquisitivo da 

licença-prêmio, tanto as futuras, bem como, as pretéritas, o Setor Administrativo/financeiro 



procederá de ofício à análise das informações funcionais para fins de publicação da concessão do 

benefício, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o período aquisitivo.  

§ 4º - A Câmara Municipal poderá efetuar o pagamento parcelado do montante convertido, desde 

que não ultrapasse três parcelas. 

Art. 5º - Será dada prioridade aos requerimentos apresentados por servidores ocupantes de cargos 

efetivos, cujos direitos adquiridos a licença a título de Prêmio sejam mais antigos, obedecida a 

ordem cronológica da apresentação dos requerimentos. 

Parágrafo único: A Câmara municipal terá o prazo de 30 dias para se manifestar sob o requerimento 

protocolado, emitindo resposta formal, e agendando o período de pagamento em caso de 

deferimento. 

Art. 6 º - Os valores decorrentes da conversão terão caráter indenizatório. 

Art. 7º - O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, 

deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo 

subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio. 

Art. 8º - Os requerimentos serão analisados no âmbito de Departamento de Recursos Humanos, com 

parecer contábil e financeiro dos departamentos competentes, bem como, controle com parecer do 

setor jurídico e do controle interno, e que serão decididos pela Mesa Diretora.  

Art. 8º - As despesas oriundas desta resolução, será custeada com recurso oriundos de dotação 

própria, suplementadas se necessário    

Art. 9º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, em 30  de 

agosto de 2021. 
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