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Requerimento nº 008/23 

 
               REQUEREMOS à Mesa Diretora, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no 
artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 8º, incisos IX e XVII, da Lei Orgânica Municipal, providências e 
informações, por parte do Poder Executivo Municipal, 
especificamente, Prefeito Municipal, no tocante a seguinte questão: 

Considerando a Lei Complementar nº 158, de -4 de 
março de 2022, que deu nova redação ao artigo 122, da Lei 
Complementar nº 37, de  06 de junho de 2012, questiona se: 

i) Quantas requisições para pagamento de 
licença prêmio foram feitas desde o 
implemento da lei; 

ii) Quantos pagamentos foram feitos a 
servidores à título de licença prêmio; 

iii) Existe fila cronológica para pagamento, em 
pecúnia, das licenças prêmio; 

iv) Caso a resposta seja afirmativa, ao 
questionamento anterior, fornecer listagem 
completa dos servidores que aguardam o 
recebimento, preservando os dados pessoais e 
sensíveis, conforme a Lei Geral de Proteção de 
dados, devendo ser fornecido apenas nome e 
número de matrícula. 

Por fim, salientamos que deverá ser observado o 
prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 72, inciso XXVII, da 
Lei Orgânica Municipal, sob pena de violação legal. 
 

 
Justificativa 
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 Trata-se de reivindicação por parte dos munícipes, que 
no intuito de fazerem prevalecer seu direito legalmente constituído, 
questionam sobre o pagamento de tais benefícios em pecúnia. 
 

 
Sala das Sessões Prof. José Gonso, 06 de fevereiro de 2023. 
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