
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

DECRETO n° 81, DE  15  DE JANEIRO  DE 2018.   
REGULAMENTA A 
CONCESSÃO DE LICENÇA 
ESPECIAL ( LICENÇA – 
PRÊMIO ) AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
E DEFINE OUTRAS 
PROVIDENCIAS  
CORRELATAS. 

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 13, IV e 64, VII da Lei Orgânica 
Municipal e, em consonância ainda  com os Artigos 120 a 121 da Lei n° 317 / 
1984, que dispõe  sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, 
considerando adicionalmente o elevado número de requerimentos  para 
concessão de  licenças prêmios pelos servidores,  

 
D E C R E T A: 
Art. 1° Fica regulamentado o artigo 120  da Lei n° 317 / 1984, que aborda  

sobre a Licença Especial ( Licença – prêmio ), especificamente no que concerne à  
adoção de critérios para a concessão das mesmas, nos termos do presente 
instrumento normativo 

 
Art. 2° As licenças Prêmios ( Licença Especial ), válido pelo período de 06 ( 

seis ) meses serão concedidas aos servidores públicos municipais, obedecendo os 
seguintes critérios de prioridade: 

 I – requerimentos de servidores  cujos serviços desempenhados não 

necessitem de contratação imediata para substituir o servidor licenciado; 
 II – requerimentos de servidores com maior tempo de serviço exercido; 
 III – requerimentos de servidores por Secretaria, cujo limite para concessão 

seja de um a dois servidores,  em meses distintos; e 
 IV – requerimentos de servidores que atuam  no  magistério, cujo limite 

máximo seja de uma concessão por Educandário. 
 
Art. 3° O período para o  protocolo do requerimento de Licença prêmio deverá 

ser efetuado com antecedência mínima de 60 ( sessenta ) dias. 
 

            Art. 4º  Revogadas as disposições em contrário, este instrumento 
regulamentador entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
                                 Cabaceiras, 15 de janeiro de 2018; 182 anos de 

Emancipação Política. 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 


