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DECRETO No 4412022, de 17 de novembro de 2022

Drspõe soóre regras para requerimento e gozo de

licença especial prêmio para o prímeiro sernesfre de

2023 e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE

SANTANAIPB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

conferidas pela Lei Orgânica t\Iunicipal e pelo art. 128 e seguintes da Lei

IMunicipal no.02511997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento à política de gozo da

licença especial prêmio pelos servidores que a ela fazem jus, nos termos do

Decreto tvlunicipal no. 09/202 1 ;

CONSIDERANDO o elevado número de servídores em gozo de licença para

tratamento de pessoa da família, também remunerada e prevista no Estatuto

dos Servidores Públicos [Municipais de Barra de Santana, nos últimos meses;

DECRETA:

Art. ío. Fica estabelecido o período entre 10 de janeiro a 30 de junho de 2023

para gozo de licença especial prêmio dos servidores efetivos que fazem jus a

este benefício estatutário previsto pelo art. 128 da Leí Municipal no. 02511997,

obedecidas as regras do Decreto no. 0912021, com exceção do disposto nos

incisos deste artigo.
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I - Será autorizado, excepcionalmente, o gozo de 05 (cinco) licenças especial

prêmio no período previsto no caput deste artigo;

ll - Não haverá re$erva de vqgas específicas por Secretaria para este período,

sendo os beneficiários os primeiros 05 (cinco) que reúnam as condições de

elegibilidade de gozo previstas nos incisos lll, lV e V do art. 'lo do Decreto

Municipal no. A9l2A21;

lll Os pedidos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de

Administração, entre os dias 21 e 25 de novembro de 2A22, no horário normal

de expediente (8h às 12h e das í3h às 15h), ficando o fonnulárÍo padrão

disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal (Aba: PublicaçÕes >

Formulários);

lV - O resultado dos servidores que gozarão da licença será divulgado até o

dia 30 de novembro de 2A22 no site oficial da Prefeitura Municipal

(barradesantana.pb.gov.br), com prazo de recurso ao resultado, a ser

impetrado também diretamente na SEMAD, até 06 de dezembro de 2022, no

horário normal de expediente, com análise e divulgação dos resultados dos

recursos em 09 de dezembro de 2422;

V - Os servidores que gozarão da licença deverão @mparecer à SEMAD para

assinatura do termo de gozo e recebimento da respectiva Portaria de

concessão da licença em tela entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2022,

também no horário normalde expediente;

Vl - Os casos sílentes neste Decreto obedecem às regras contidas no Decreto

Municipal no. O9l2O21 ou serão resolvidos, à luz do Estatuto, pela Assessoria

Jurídica do t\IunicÍpio de Barra de Santana.
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Art. 2". Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

dísposíções em contrárío.

,ti

Reg istre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita fidunicipalde Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 17

de novembro de 2022.

CACILDA F

Prefeita Gonstitucional

Quadro-Resumo do Decreto no. 4412022
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Quantidade de Vagas para
Licença-Prêmio no 1o Semestre
de 2023

a 05 (cinco) servidores estatutários

Reserva de Vagas por Secretaria Não haverá disposição prévia de
vagas por Secretaria/Lotação do
servidor neste ciclo de
licenciamentos

Período para Requerimento a De 21 a 25 de Novembro de 2022
Local de Protocolo a Secretaria de Administração
Resultado da Seleção o Até 30/1 1 12A22 (Quarta-feira)
Período para Recursos o De 01 a 06 de dezembro de 2022
Resultado dos Recursos a Até dia 0911212022
Período para Recebimento da
Portaria e Assinatura dos Termos

a De 13 a 16 de dezembro de 2422

Período de Gozo da Licença o 01 101 12023 a 3010612023


