
Ofício Circular nº. 087/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC              Recife, 12 de abril de 2019. 

 

Senhores  

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE 

 

ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE SOLICITAÇÃO/CONCESSÃO DE 

LICENÇA PRÊMIO 

 

Cumpre, de início, informar que a Secretaria de Educação firma o compromisso de empreender todos os 

esforços para que o servidor obtenha o gozo da licença prêmio, observada a legislação de regência e o 

interesse público. 

 

Para isto, pedimos a atenção dos senhores, quanto às orientações para procedimentos que contribuirão na 

organização, análise e providências para que o trabalho seja conduzido da melhor maneira. 

 

Considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Recife concede aos servidores 3 

(três) meses de licença prêmio, após cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício prestado exclusivamente 

ao Município, em até três 3 (três) períodos e, tendo em vista que, de acordo como Estatuto do 

Magistério, em casos de impedimentos por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, a substituição 

será obrigatória, cabendo ao Administrador Escolar ou ao Órgão Superior competente a indicação do 

substituto; ressaltamos os seguintes fatores que compõem o processo de solicitação, análise e concessão 

da Licença Prêmio: 

 

 Faz-se indispensável o planejamento anual por parte dos setores e das unidades de ensino sobre a 

possibilidade de concessão do gozo da licença prêmio dos servidores integrantes do seu quadro de 

pessoal, respeitando-se o limite de 10% (dez por cento) do quadro de servidores, por cargo, em cada 

mês; e resguardando critérios de prioridade, a saber: o risco da decadência do direito ao gozo da 

licença, durante o ano em curso; a  proximidade da aposentadoria e as  solicitações simultâneas em 02 

(dois) vínculos distintos; 

 Visando à distribuição proporcional do quantitativo de solicitações de gozo, a fim de garantir o 

atendimento integral dos pedidos, a Divisão de Pessoal dispõe de cota geral, mensalmente variável, de 

professores substitutos para atender aos casos de substituição obrigatória; 

 Para viabilizar a organização e disponibilidade de professores substitutos, os períodos de gozo 

solicitados, de 30 (trinta), 60 (sessenta) ou 90 (noventa) dias, devem ter início sempre no primeiro dia 

útil do mês que inicie o período; 

 As solicitações de gozo são processadas na ordem de protocolo. Entretanto, nos casos de substituição 

obrigatória, para evitar possíveis prejuízos aos servidores, são resguardadas as seguintes prioridades: o 

risco da decadência do direito ao gozo da licença, durante o ano em curso; a proximidade da 

aposentadoria e a existência de indeferimento anterior em virtude da ausência de substituição; 

 O prazo mínimo de antecedência para protocolo das solicitações de gozo da licença prêmio, 

independente da necessidade de substituição, é de 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de 

tramitação do procedimento, incluindo-se a análise da situação funcional, disponibilidade de 

substituição, no caso dos professores em regência, e resultado final; 

 Cabe à Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas a análise dos requisitos para 

deferimento do gozo da licença prêmio, além da averiguação das circunstâncias funcionais que 

impedem o gozo, pronunciando-se, processualmente, pelo deferimento ou indeferimento da 

solicitação. 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado em local de fácil acesso para sua ampla 

divulgação 

 

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração. Colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

SANDRA SERRALVA 

Gerente Geral de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Educação 


