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Decreto de n. 003/2021, Parelhas 04 de janeiro de 2021 

 

 

Suspende as concessões de férias, licença prêmio e incorporações de 

vantagens compreendidas entre o período de agosto a dezembro do 

ano de 2020. 

 

    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso VIII da Lei 

Orgânica do Município de Parelhas.  

 

    CONSIDERANDO que a administração pública deve pugnar-se pela 

seriedade e transparência, adotando políticas responsáveis, que tenham como escopo a 

maximização da máquina administrativa e a otimização dos gastos públicos; 

 

    CONSIDERANDO o princípio da moralidade, legalidade, publicidade, 

impessoalidade conforme o art. 37 da Constituição Federal; 

 

   CONSIDERANDO que conforme dispõe a legislação eleitoral os três 

meses que antecedem o período eleitoral é vedado a nomeação, contratação, admissão, 

demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, remoção ou 

transferência de ofício e exoneração de servidor público; 

 

   CONSIDERANDO que após o período eleitoral houve por parte da 

gestão a concessão de férias, licença prêmio e incorporação de vantagens de vários 

servidores, vedadas pela Lei Complementar de n. 173, de 27 de maio de 2020.  
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DECRETA: 

 

Art. 1º – Ficam suspensas todas as concessões de férias, licença prêmio e incorporações 

de vantagens compreendidas entre o período de agosto a dezembro do ano de 2020. 

 

Art. 2º - Os servidores que estão em gozo de férias ou licença prêmio concedidas no 

período de agosto a dezembro do ano de 2020, devem imediatamente retornar ao seu 

local de trabalho no qual se encontram lotados. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se 

 

 

Parelhas, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito do Município de Parelhas 


