
SEÇÃO VI 
 

Da Licença-Prêmio por Assiduidade 
 

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 
serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do 
cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou 
total, por opção do servidor. 
 

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será 
considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público 
estadual. 
 

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, 
em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses 
para gozo da licença. 
 

§ 3º (revogado) (Revogado pela LC 59/99) 
Redação original. 
§ 3º Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor 
poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela 
conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo 
em dobro para fins de aposentadoria. 

 

§ 4º (revogado) (Revogado pela LC 59/99) 
Redação original. 
§ 4º Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a 
autorização para pagamento, deverá observar a 
disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, 
devendo no caso de insdisponibilidade, constituir prioridades 
para a imediata reformulação orçamentária no mesmo 
exercício. 

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no 
período aquisitivo: 
I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão; 
II - afastar-se do cargo em virtude de: 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem 
remuneração; 
b) licença para tratar de interesses particulares; 
c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 
 

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 
concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês 
para cada três faltas. 
 

Art. 111. O número de servidor em gozo simultâneo de licença-prêmio 
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não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva 
unidade administrativa do órgão ou entidade. 
 

Art. 112. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o 
tempo de licença-prêmio não gozado. 
 

Art. 113. Para possibilitar o controle das concessões da licença, o 
órgão de lotação deverá proceder anualmente a escala dos 
servidores, a fim de atender o disposto no artigo 109, Parágrafo 4º, e 
garantir os recursos orçamentários e financeiros necessários ao 
pagamento, no caso de opção em espécie. 
 

§ 1º O servidor não poderá cumular duas licenças-prêmio. (Acrescentado 

pela LC 293/07) 
 

§ 2º O servidor deverá gozar a licença-prêmio concedida, 
obrigatoriamente, no período aquisitivo subseqüente.(Acrescentado pela 

LC 293/07) 
 

§ 3º Caso não usufrua no período subseqüente, entrará, 
automaticamente, em gozo da referida licença a partir do primeiro dia 
do terceiro período aquisitivo. (Acrescentado pela LC 293/07) 
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