ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA — MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 — Centro — Carolina — MA
Cep 65.980-000 - CNPJ 12.081.691/0001-84

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de requerimento de IROÁ DA SILVA BEZERRA, professor, com
lotação na Secretaria Municipal de Educação, matricula n° 97.00053-8, residente e
domiciliado neste Município na Avenida Adalberto Ribeiro, n° 781 - Centro,
objetivando a concessão de licença prêmio a partir de 1° de dezembro de 2017
conforme solicitação acostada nos autos do Procedimento Administrativo n°
09/ 2017/ ADM/ PREF.
Vista à Procuradoria Municipal de Carolina - Estado do Maranhão, para
manifestação, acerca do pedido delineado acima, na pessoa do Dr. Diego Faria
Andraus, Procurador Geral Adjunto do Município, o mesmo opinou pelo o
deferimento da solicitação de licença prêmio pleiteado pelo servidor ora requerente,
em virtude do mesmo ter comprovado motivos justificável para o pedido de licença,
haja vista que a mesma é uma contrapartida remuneratória e direito líquido e certo
do servidor municipal efetivo que preencha os requisitos no período aquisitivo, ex vi
artigos 186, VIII e 230 do Estatuto do Servidor Público do Município de
Carolina/MA (Lei 056/90), após 05 (cinco) anos sem interrupção no efetivo exercício
do cargo, foi o parecer.
Portanto, considerando a Ficha Cadastral contida nos autos do
procedimento administrativo ora referido, bem como a Declaração de Tempo de
Contribuição do servidor expedido pelo Departamento de Pessoal - RH e diante do
Parecer Jurídico n° 125/2017 da Procuradoria Municipal de Carolina - Estado do
Maranhão, fica deferido a concessão de licença prêmio por um período de 12 (doze)
meses iniciando a partir do dia 01° de dezembro e tendo o seu término em 30 de
novembro de 2018, devendo o servidor retornar após o final da licença sob pena de
abandono de cargo.
Publique-se. Intime-se. Registre-se no departamento responsável.
Carolina/ MA, 29 de novembro de 2

DIEGO DE SOU
A DA
Assessor Téc co Administrativo

