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Gabinete do Secretário

DATA 06.março.90
LICENCA-PRÊHIOASSUNTO

DIRIGIDA A todos os servidores da P.H.S.P.

o SECRET~RIO HUNICIPAL DA ADHINISTRAC~O,

no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de instruir os interessa-

dos a respeito do disposto no par~9rafo 10. do artigo

50. da Lei No. 10.779, publicada no DOH de 06/12/89;

CONSIDERANDO que o aludido dispositi~o legal ass€gu-

ra direitos tanto dos quinquinios completos, como dos

incompletos; ..

DETERHINA

1 - Os interessados, com direitos à licença-primio,por

quinquinios completos ou incompletos, pOderio re-

querer, a qualquer tempo, sua conversio em des-

canso, pec~nia ou tempo de serviço em dobro, me-

diante o uso dos formulários padronizado de "Li-

cenc;a-Prêmio em Descanso" (LPD) i "Lf c enc a+Pr êm í o

- --.-~----'"'"~~
Reerun erado" (LPR) e "Lí c enc a-Pr êe í o Averbada em Do-

bro" (LPAD), encaminhando-os ao D.R.H. atrav~s das

Unidades de Pessoal das respectivas Secret.rias.

2 - Para os quinquinios incompletos

a) ser~ procedida contagem do tempo de serviço pJ-
blico até o dia 05/12/89;

b) o cálculo dos direitos será efetuado em "DIAS".

c) o c~lculo ser~ obtido de acordo com a seguinte
fórmula:

A.B = C
A 'ator dia igual a 0,04932

obtido da seguinte forma:

05 anos = .825 dias (considerando-se o ano de

365 dias) 90 dias de licença-prênlio (10~X)

PORTANTO
i 825 DIAS
90 dias L.P.

~
X

x ~ 2.LlLi
1.825

0,04932

B o tempo em dias proporcional ao quinqu~nio ln-

completo desde a data do ~ltimo QUlnquinio at~

a data da Lei No. 10.779/89 de 05/12/89.

C quantidade de dias de Licença-Prêmio ~ que o

interessado faz jus.

3 - Tanto para os quinquini0s completos como incomple-

tos, serio apli~adas as norm~s da Lei ~o 8.095/74

cuja eficácia foi mantida pela Lei N9. 10.779/89,

salvo no que esta não a tenha alterado.

Em virtude disto, o cálculo dos quinquênios cum-

pletos e incompletos ter~ por base o pagamento

relativo ao mês de conversio", que i o mis do pe-

dido (·p~~~grafo 10. do artigo 50. da Lei No.

10.779/89) .

Esta Port~ria entrar~ em vigor na data de sua publica-


