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DECRETO Nº 017/2010, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010.  
 

Suspende, para revisão, o pagamento de todas as 
gratificações instituídas ao funcionalismo da 
administração direta da Prefeitura Municipal de 
Parelhas, exceto aquelas instituídas no Estatuto do  
Servidor Público bem como no Plano de Cargos 
Carreira e Salário do Magistério Municipal. 

 
 
O Prefeito do Município de Parelhas, Excelentíssimo Senhor Francisco Assis 
de Medeiros, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Parelhas: 

CONSIDERANDO, a necessidade de revisar e reordenar as concessões de 
vantagens financeiras aos servidores da Administração Direta do Poder 
Executivo Municipal, com estrita observância das normas legais e efetivação do 
respectivo controle administrativo; 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de melhor controlar as despesas da 
Administração Municipal, de acordo com a atual capacidade financeira do 
Município, 

 
DECRETA: 
 
  Art. 1º.  Fica suspenso, para fins de revisão, o pagamento de todas as 
gratificações instituídas ao funcionalismo da administração direta da Prefeitura 
Municipal de Parelhas, exceto aquelas instituídas no Estatuto do Servidor 
Público bem como no Plano de Cargos Carreira e Salário do Magistério 
Municipal. 
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Art. 2º.  Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, não haverá 
qualquer pagamento relativo à Gratificação que não esteja preceituada no 
Estatuto do Servidor Público ou no Plano de Cargos Carreira e Salário do 
Magistério. 

Art. 3º . Durante o período mencionado no art. 2º será efetivado um 
recadastramento dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Parelhas. 

Parágrafo único – Durante o recadastramento será analisado a concessão de 
cada gratificação, devendo ser efetivado parecer da Procuradoria 
Administrativa do Município, Controladoria e Comissão de Controle Interno no 
que se refere a sua legalidade.  

Art. 4º -  Fica suspenso a concessão por parte da Administração Pública 
de: horas extras; adicional noturno; insalubridade e periculosidade, devendo 
estas caso já concedidas serem revisadas sendo emitido parecer pela Douta 
Procuradoria Administrativa, Controladoria e a Comissão de Controle Interno 
sobre a sua necessidade perante o serviço público bem como a sua adequação 
legal. 

Art. 5º -  Ao final do prazo do art. 2º deve ser elaborado um relatório da 
Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, Procuradoria 
Administrativa do Município de Parelhas e Controladoria, no que pertine a 
relação de todos os funcionários que possuem gratificação, identificado as 
mesmas no que se refere ao seu amparo legal, bem como aqueles funcionários 
que perderam a sua gratificação uma vez que não possuía o devido amparo 
legal. 

Parágrafo Único –  Durante o prazo do art. 2º deve ser elaborado um 
calendário de pagamento de 1/3 de férias para os funcionários da edilidade 
sendo publicado uma tabela de pagamento no qual constará dia, mês e nome 
dos funcionários. 
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Art. 6º -  O levantamento efetivado pelo Município de Parelhas, no que 
pertine ao relatório do art. 5º, bem como o calendário de pagamento de 1/3 de 
férias deverá ser comunicado por escrito ao Sindicato dos Servidores Públicos 
do Município de Parelhas – SINDESERPA. 

Art. 7º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando 
revogadas todas as disposições em contrário. 

 

 

 

Parelhas, 29 de novembro de 2010. 

 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 


