
  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

GABINETE DO PROCURADOR GERAL 

 

 

 

 

PORTARIA nº 017, de 22 de outubro de 2018 

Dispõe sobre a suspensão de concessão de 

afastamento dos servidores públicos lotados na 

Procuradoria-Geral do Município para gozo de 

férias-prêmio. 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 

a Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto nº 373, de 14 de agosto de 2014, que prescreve 

que o afastamento de servidor detentor de cargo de provimento efetivo da Administração Direta e ou 

Indireta, para gozo de férias-prêmio, será concedido após análise da conveniência e oportunidade 

da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que o art.7º do Decreto nº 373, de 14 de agosto de 2014 define como conveniente 

e oportuno, para fins de afastamento para gozo de férias-prêmio: a ausência de prejuízos ou 

interferência na continuidade e prestação do serviço público, a existência de servidores disponíveis 

para desempenhar as funções atribuídas ao servidor em gozo de férias-prêmio e outros fatores que 

não afetem a qualidade e eficiência dos serviços públicos; 

CONSIDERANDO o princípio da continuidade dos serviços públicos; 

CONSIDERANDO que o quadro de pessoal ativo da Procuradoria-Geral do Município encontra-se 

reduzido; 

CONSIDERANDO que, em casos de afastamentos para gozo de férias prêmio, esta Procuradoria-

Geral do Município não dispõe de pessoal suficiente para substituir e desempenhar as funções 

atribuídas aos servidores ausentes; 

CONSIDERANDO que o cumprimento de prazos processuais e administrativos é essencial para o 

êxito das demandas sob a responsabilidade do órgão jurídico municipal e que os afastamentos para 

gozo de férias prêmio podem prejudicar a continuidade do acompanhamento dos procedimentos, 

devido ao grande fluxo de demandas; 

CONSIDERANDO a necessidade de empenho integral do corpo jurídico e dos demais servidores 

lotados na Procuradoria Geral do Município, para garantir a melhoria significativa de arrecadação de 

receita pública, para a qual é preciso a manutenção da capacidade laboral deste órgão; 

CONSIDERANDO que os afastamentos para gozo de férias-prêmio sobrecarregam os servidores que 

permanecem trabalhando no grande número de processos que atualmente tramitam neste órgão 

jurídico e podem implicar aumento de despesa para a administração pública; 

CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, em que os 

interesses da coletividade são mais relevantes que os interesses individuais; 
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CONSIDERANDO a implementação do sistema de acompanhamento dos processos judiciais 

eletrônicos que demandará o envolvimento, colaboração e treinamento de todos os servidos da 

Procuradoria Geral do Município; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Ficam suspensas as concessões de afastamento de servidores públicos lotados na 

Procuradoria-Geral do Município para gozo de férias-prêmio. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Contagem, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 

Procurador-Geral do Município 

 

 

 

RAFAEL BRAGA DE MOURA 

Subprocurador-Geral do Município 

 

 

 

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR 

Subprocurador-Fiscal 


