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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 22 DE 20 DE NOVEMBRO 2020. 
 
 
Excelentíssimo Senhor, 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

 

ASSUNTO: REALIZAÇÃO DE DESPESA PESSOAL EXTRA COM PAGAMENTO DE 

LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES MUNICIPAIS. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público 

de realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações 

seguintes, para ao final recomendar conjuntamente o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do 

Município pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo 

transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto 
á arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância 
dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1095/1993, que trata do Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos do Município de Mariluz- PR, onde o mesmo garante ao 

servidor efetivo e estável fazer jus a uma licença remunerada, como prêmio, a cada 

5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, pelo período de 3 

(três) meses. 

CONSIDERANDO a instrução normativa nº 121/2009 da Diretoria de Contas 

Municipais (DCM) do Tribunal de Contas do Paraná, amparada pela Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, que trata a respeito a concessão de licença-prêmio 

na forma pecuniária, traz as seguintes orientações: 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br • “a) a possibilidade de concessão de licença-prêmio depende de previsão em 

lei. Existindo tal previsão, contudo, a conversão da licença-prêmio não 

gozada em pecúnia independe de previsão legal; 

• b) a concessão da licença-prêmio é sujeita à conveniência da Administração, 

que pode negá-la ou deferi-la no momento que entender oportuno, ainda que 

o servidor acumule mais de uma licença-prêmio não gozada;  

• c) o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nasce 

apenas quando o servidor torna-se inativo ou quando deixa o serviço 

público. 

• d) após o nascimento do direito à conversão da licença-prêmio não gozada, o 

equivalente monetário da licença deve ser pago ao servidor 

independentemente de pedido seu neste sentido; 

• e) o pagamento do equivalente da licença-prêmio não gozada depende de 

prévia previsão orçamentária e adequação ao limite com despesas de 

pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal.” 

 

            CONSIDERANDO, a intenção do gestor municipal em realizar na 

competência de novembro de 2020, o pagamento de licença-prêmio a servidores 

ativos, na forma pecuniária e em parcela única, sem que estes gozem o direito de 

ficar afastados os três meses previstos em lei. 

 

 CONSIDERANDO, o valor do déficit atuarial do município de Mariluz -PR, no 

exercício 2020, que chega ao montante de R$ 3.173.693,39 (três milhões cento e 

setenta três mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), onde até 

a presente data foi realizado um aporte de apenas R$ 1.214.617,10 (Um milhão 

duzentos e quatorze mil seiscentos e dezessete reais e dez centavos), para a 

cobertura dessa dívida. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município 

de Mariluz- PR para o ano de 2020, a Lei Municipal nº 1959/2019 de 18 de 

Dezembro de 2019, que define a prioridades para orçamento e consequentemente a 

execução da despesa no referido ano, onde essa traz o pagamento despesas com 

pessoal ativo e inativo como  segunda prioridade no orçamento municipal estando 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br atrás somente do pagamento de precatórios, esta Controladoria Interna recomenda 

ao executivo municipal o que segue: 

1. Organize as finanças públicas do município, dando prioridade ao 

pagamento do déficit atuarial, uma vez que a falta de aportes no valor   

estabelecido no cálculo atuarial para o exercício de 2020, pode 

provocar as seguintes consequências: 

• Perda da Certidão da Regularidade Previdenciária do 
município;  

• Reprovação das Contas do exercício de 2020, pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná;  

• Aplicação de multas ao gestor municipal;  

• Possibilidade de declaração de inelegibilidade do 
administrador municipal;  

• Dificuldades para que o município possa firmar 
convênios com órgãos das esferas estaduais e federais;  

 
2. Não realize despesas extras com folha de pagamento, como 

pagamento de licença- prêmio em pecúnia a servidores ativos, uma 

vez que esse benefício é para ser gozado pelos servidores de forma 

remunerada com afastamento do mesmo das suas função por um 

período de três meses a cada cinco anos, como forma de prêmio pela 

sua assiduidade e não como um bônus financeiro. 

Reitero que de acordo com o texto da instrução normativa nº 121/2009 

da Diretoria de Contas Municipais (DCM) do Tribunal de Contas do 

Paraná  e também com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

a concessão de licença em pecúnia deve acorrer somente quando o 

servidor se aposenta ou por outro motivo deixa o serviço público, não 

sendo permitido essa forma de pagamento a servidores ativos. 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br Conclusão 

Diante dos apontamentos levantados, recomendo ao gestor que se atente ao 

conteúdo desse documento, que visa unicamente contribuir para manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial do município, bem como o atendimento a legislação. 

 

Mariluz, 20 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 

 
 
 

Adm. Júnior César de Oliveira 
Controlador Interno 
CRA/PR 20305.13 
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