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21DECRETO Nº 003 /2015, DE 16  DE JANEIRO DE 2015.  
 

Suspende o pagamento das gratificações de produção, 

postulada no art. 89 – A, do Estatuto do Servidor 

Público do Município de Parelhas e dá outras 

providências. 

 

 

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 da gratificação 

de produção instituída pelo Art. 89 – A do Estatuto do Servidor Público do 

Município de Parelhas. 

Parágrafo Único – Excetuam-se da suspensão da gratificação de produção os 

serviços tidos como essenciais tais como: motorista de ambulância, vigilante e 

técnico de raio – x.  

Art. 2º. A concessão da gratificação de produção postulada no art. 89 – 

A, deverá ser requisitada pelo Secretário de cada pasta, onde no requerimento 

deverá constar obrigatoriamente sob pena de indeferimento a necessidade da 

concessão e o período de recebimento da mesma. 

Parágrafo único – A concessão de cada gratificação será analisada pela 

Procuradoria Administrativa do Município onde será proferido Parecer sendo 
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encaminhado ao Prefeito Municipal para expedição de Portaria onde deverá 

obrigatoriamente constar o período do recebimento da gratificação concedida. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando 

revogadas todas as disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos para 

o dia 02 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Parelhas, 16 de janeiro de 2015. 

 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 


