
 

LEI Nº 903 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011 

 

 

“Acrescenta o artigo 125-A à Lei 662 de 16 de outubro de 2006 – 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo 

do Município São Gonçalo do Rio Abaixo, e o artigo 140-A à Lei 

661 de 16 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos 

do Magistério e dá outras providências”. 

 

                                                 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado 

de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica acrescido à Lei 662 de 16 de outubro de 2006 o artigo 125-A com a seguinte 

redação: 

 

Art. 125-A – A licença prêmio, a ser concedida aos servidores 

públicos municipais após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, 

observada a situação econômica do Município e o interesse do 

serviço, poderá ser convertida em pecúnia, parcial ou integralmente, 

mediante requerimento do servidor, apresentado até 30 (trinta) dias 

antes do seu início. 

 

§1º - Nos casos de exoneração, aposentadoria ou morte, fica 

autorizada a conversão do direito à licença prêmio não gozada em 

pecúnia, à razão de 1/5 (um quinto) por ano completo, considerando 

como 1(um) ano, as frações superiores a 6 (seis) meses. 

 

§2º - O servidor provido em novo cargo somente poderá fruir a licença 

prêmio após concluído o período de estágio probatório. 

 

Art. 2º - Fica acrescido à Lei 661 de 16 de outubro de 2006 o artigo 140-A com a seguinte 

redação: 

 

Art. 140-A – A licença prêmio, a ser concedida aos servidores do 

magistério municipal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, 

observada a situação econômica do Município e o interesse do 

serviço, poderá ser convertida em pecúnia, parcial ou integralmente, 

mediante requerimento do servidor, apresentado até 30 (trinta) dias 

antes do seu início. 

 

§1º - Nos casos de exoneração, aposentadoria ou morte, fica 

autorizada a conversão do direito à licença prêmio não gozada em 

pecúnia, à razão de 1/5 (um quinto) por ano completo, considerando 

como 1(um) ano, as frações superiores a 6 (seis) meses. 

 

§2º - O servidor provido em novo cargo somente poderá fruir a licença 

prêmio após concluído o período de estágio probatório. 

 



Art.3º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados recursos orçamentários 

conforme as seguintes rubricas orçamentárias e estimativa de impacto em anexo: 

02.01.04.122.0001.2.001.3190.11                                                      

02.02.03.092.0003.2.005.3190.11 

02.03.04.122.0005.2.006.3190.11                                                 

02.03.04.122.0005.2.007.3190.11 

02.04.04.123.0007.2.008.3190.11                                                 

02.05.04.122.0001.2.009.3190.11 

02.05.17.512.0025.2.059.3190.11                                                

02.05.17.512.0025.2.058.3190.11  

02.05.26.782.0022.2.010.3190.11                                                  

02.06.10.301.0010.2.012.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.014.3190.11                                                

02.06.10.301.0010.2.015.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.016.3190.11                                                  

02.06.10.301.0010.2.017.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.066.3190.11                                                

02.06.10.301.0010.2.081.3190.11  

02.06.10.301.0010.2.082.3190.11                                                  

02.07.12.361.0012.2.023.3190.11  

02.07.12.361.0012.2.024.3190.11                                                

02.07.12.361.0012.2.026.3190.11 

02.07.02.361.0012.2.027.3190.11                                                

02.07.12.361.0018.2.028.3190.11 

02.07.12.363.0016.2.030.3190.11                                                 

02.07.12.365.0014.2.032.3190.11 

02.07.12.366.0015.2.033.3190.11                                                  

02.08.27.813.0026.2.034.3190.11 

02.09.08.122.0009.2.035.3190.11                                                  

02.09.01.08.244.0028.2.036.3190.11 

02.10.18.541.0001.2.037.3190.11                                                 

02.11.20.122.0001.2.039.3190.11 

02.13.04.243.0027.2.052.3190.11                                                

02.14.04.122.0001.2.075.3190.11 

02.15.04.122.0001.2.053.3190.11                                                

02.15.15.451.0025.2.054.3190.11 

02.15.15.452.0025.2.056.3190.11                                                

02.15.26.453.0029.2.055.3190.11 

02.16.04.122.0001.2.060.3190.11                                                

02.16.13.392.0020.2.063.3190.11 

02.17.04.122.0023.2.064.3190.11                                                

02.18.04.122.0044.2.065.3190.11 

 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de setembro de 2011. 

 



 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 


