
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1844, de 2018 
 

Indica ao Senhor Governador alterações na Lei Complementar nº 
1.015/2013 e a Lei Complementar nº 1.218/2013, ampliando a 
conversão em pecúnia da licença-prêmio de trinta para noventa 
dias, bem como e que seja permitido ao servidor beneficiário desse 
direito solicitá-lo para indenização em qualquer época do ano, 
conforme seu interesse e necessidade, e não obrigatoriamente no 
mês de aniversário. 

 

 

Autoria: Deputado Carlos Giannazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  4597/2018



 

 

 
 

 

INDICAÇÃO Nº 1844, DE 2018 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Senhor Governador do Estado as providências para 
alterar a Lei Complementar nº 1.015/2013 e a Lei Complementar nº 
1.218/2013, ampliando a conversão em pecúnia da licença-prêmio de trinta 
para noventa dias, bem como e que seja permitido ao servidor beneficiário 
desse direito solicitá-lo para indenização em qualquer época do ano, conforme 
seu interesse e necessidade, e não obrigatoriamente no mês de aniversário. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Há um interesse enorme manifestado pelos servidores 
públicos estaduais da Secretaria de Educação em ampliar o recebimento em 
pecúnia de sua licença-prêmio. A dificuldade de usufruir desse direito, sem 
causar prejuízo ao andamento das escolas, acaba gerando acúmulo 
improdutivo dos meses da licença.  

 

Sem poder gozar desse direito, muitas vezes até pela 
inutilidade do gozo fora do tempo que se quer apropriado, o servidor vê um 
direito seu, que poderia ser de bom proveito, se acomodar na inutilidade do não 
aproveitamento.  

 

Nesse sentido, ampliar o gozo dessa licença de trinta dias 
para noventa dias, em pecúnia, é uma demanda justa e bem vinda.  

 

Nesta mesma direção, esta proposta de indicação sugere 
que o pedido do gozo em pecúnia seja feito a qualquer tempo pelo servidor, 
desvinculando do seu aniversário que nem sempre é a época mais interessante 
para o servidor receber o valor da indenização.   

Sala das Sessões, em 16/08/2018. 

 

a) Carlos Giannazi 


