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DECRETO Nº 3974/2018 
 

 SÚMULA: Suspende   a   concessão   de   Licença   Prêmio    aos  

                       servidores em cargo efetivo.                 
 

 

 DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nos termos que assegura o artigo 

68 - inciso VII, alínea ‘a’ da Lei Orgânica Municipal nº 010/2013 e,  

 

 CONSIDERANDO que o art. 120 da Lei Municipal n° 073/94 

(Estatuto dos Servidores Públicos) prevê a possibilidade de concessão da Licença Prêmio aos servidores do 

Município, na forma regulamentada; 

 CONSIDERANDO a necessidade de saneamento das contas 

públicas do município para atendimento aos preceitos contidos na Lei de responsabilidade Fiscal - Lei 

Complementar n° 101/2000 (Art. 1°, §1°) 

 

 CONSIDERANDO que cabe à administração analisar a 

conveniência e oportunidade na concessão do benefício, bem como zelar pela continuidade da prestação dos 

serviços públicos. 

 

     D E C R E T A: 
 

 

 Art.1º - Visando a promoção do equilíbrio das contas públicas, fica 

suspenso, até 31 de dezembro de 2018, a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade.  
 

 Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os 

servidores que comprovarem, mediante requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Administração:  

 I - que possuem processo de aposentadoria em andamento, cujo 

parecer jurídico ateste o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão; ou  
 

 II - que o período da Licença Prêmio por Assiduidade em gozo 

corresponda ao tempo necessário de contribuição para a sua aposentadoria.  
 

 III - que, tendo parecer jurídico favorável, atenda a conveniência da 

Administração Pública no que concerne período de concessão/baixa demanda de mão-de-obra, sendo 

obrigatório parecer favorável da Secretaria que o servidor esteja vinculado. 
 

                                                Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor nesta data. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado 

do Paraná, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                              PREFEITO  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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