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DECRETO Nº 92/2017 – GP,               DE 31 DE JULHO DE 2017 

  

 
PROÍBE A INCLUSÃO DE 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, 
VANTAGENS E OUTRAS PARCELAS 
REMUNERATÓRIAS OU 
INDENIZATÓRIAS NA FOLHA DE 
PAGAMENTO SEM EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Anapu, no uso de suas atribuições constitucionais e legais; e, 

 

CONSIDERANDO que é atribuição do Prefeito Municipal conceder gratificações, 

adicionais, vantagens e outras parcelas remuneratórias aos servidores municipais, nos 

termos da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 012/1997 (Regime Jurídico Único 

dos Servidores Municipal de Anapu); 

 

CONSIDERANDO que os artigos 9º a 11 da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa – LIA), estabelecem que constitui ato de improbidade 

administrativa auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício de cargo, causar lesão ao erário mediante qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio ou apropriação de bens e rendas públicas, 

e, ainda, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade às instituições; 

 

CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos I a V, do Decreto-Lei nº 201/1967, tipifica como 

crime de   responsabilidade do Prefeito Municipal apropriar-se de bens ou rendas 

públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; utilizar-se, indevidamente, em 

proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos; desviar, ou aplicar 

indevidamente, rendas ou verbas públicas e ordenar ou efetuar despesas não autorizadas 

por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, a recente história política paraense em que o Ministério 

Público denunciou autoridades para inserção de gratificações, adicionais e vantagens na 

folha de pagamento sem autorização legal e expedição do ato administrativo competente. 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º. Fica expressamente proibida a inclusão de gratificação, adicionais, vantagens ou 

qualquer parcela remuneratória ou indenizatória na folha de pagamento dos servidores 
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públicos municipais de Anapu sem o prévio e expresso ato administrativo concessivo 

escrito e assinado pelo Prefeito Municipal, com indicação do fundamento legal. 

 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Administração, com a colaboração das demais 

Secretarias, deverá fazer, do prazo de 30 (trinta) dias, revisão nas folhas de pagamento 

liquidadas neste exercício 2017, identificando todas as verbas de natureza remuneratória 

e indenizatórias porventura pagas com o respectivo ato de concessão, excluindo desde 

logo da folha de pagamento todas aquelas que não possuírem o ato concessivo expresso 

assinado pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 3º. O pagamento de horas extras, pelas peculiaridades, poderá ser feito mediante 

apontamento escrito do chefe imediato, obrigatoriamente com autorização escrita do 

secretário municipal ao qual esteja vinculado o servidor beneficiado. 

 

Parágrafo Único. Os documentos relativos às horas extras efetivamente apontadas e pagas 

deverão ser bimestralmente levados para visto do Prefeito Municipal e verificação da 

excepcionalidade e temporariedade desse pagamento, e, ficarão arquivados em pasta 

própria criada para este fim. 

 

Art. 4º. Para fazer jus às gratificações, adicionais, vantagens e outras parcelas 

remuneratórias ou indenizatórias o servidor público ou chefe imediato deverá encaminhar 

o pedido a Secretaria de Administração, que adotará o devido processo legal para resposta 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Único. A Secretaria de Administração poderá solicitar informações às demais 

secretarias, setores e departamentos com intuito de aferir e instruir os requerimentos 

apresentados.  

 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra–se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 

dois mil e dezessete.   

 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

  

 

  

 


