
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

GABINETE DO PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Soure 
2ª Rua, nº 381, esquina com a Travessa 14 – Centro – 68870-000 – Soure – PA 
CNPJ05.133.863/0001-50 

 

DECRETO Nº006/2020 

O Prefeito Municipal de Soure, 

senhor CARLOS AUGUSTO DE LIMA 

GOUVÊA, no uso de suas 

atribuições legais, DECRETA: 

CONSIDERANDO: O que determina a Lei Complementar Nº 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no último ano de mandato; 

a) LRF – art.21, §único - Proibição de aumento de despesa com pessoal nos 

180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão; 

b) LRF – art.23, § 4º - Aplicação imediata das vedações previstas no § 3º do art. 

23 da LRF, caso a despesa com pessoal exceda aos limites no primeiro 

quadrimestre do último ano de mandato do titular de Poder ou órgão (art. 23, 

§ 3º - proibição de: receber transferência voluntária; obter garantia, direta ou 

indireta, de outro ente; contratar operações de crédito, ressalvadas as 

destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução 

das despesas com pessoal); 

RESOLVE: 

Art. 1°. – Suspender de imediato a concessão de “Hora Extra”, sem autorização 

expressa do Gestor Municipal; 

Art. 2°. – Suspender de imediato a concessão de “Licença Prêmio por tempo de 

serviço”, até nova decisão; 

Art. 3°. – Suspender a Concessão de “Férias”, até nova decisão; 
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Art. 4°. – Suspender a Concessão de Gratificações “ Tempo Integral, Dedicação 

Exclusiva”, ou qualquer outra que onere os gastos com pessoal; 

Art. 5°. – Solicitar o comparecimento à Secretaria de Administração dos Servidores 

gozando de Licença por tempo de serviço e Licença Saúde ou responsável pelo 

Servidor, em um prazo não superior a 72(setenta e duas) horas; 

 

 

Art. 6°. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7°. – Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, 14 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 


