
29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

http://www.diariomunicipal.com.br/famup/materia/079FD89B/03AF6jDqXMg0TtDRVOOnjrhgkpVq2BhlTbfyxQ0AdZPNaLOJSK9QrfTkm5M7phKs… 1/2

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO

 
DECRETO Nº. 003, de 01 DE JANEIRO DE 2017.
 

DECRETA PLANO DE CONTENÇÃO E
OTIMIZAÇÃO DE DESPESAS E
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO
ÂMBITO DA EDILIDADE MUNICIPAL, NA
FORMA QUE ESPECIFICA E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SOLEDADE, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas
pela Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO as imensas dificuldades financeiras e
administrativas vividas por todos os entes da Federação, a qual vem
gerando um caos pelo país, exigindo, portanto, das Administrações
dos Municípios e Estados medidas saneadoras e emergenciais
necessárias ao bem estar da coletividade;
CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando à
redução do custo administrativo, assegurando, todavia, o
funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município, os
investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia
local, bem como preservar os empregos e assegurar a regularidade dos
pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO que as medidas, mesmo que de pequeno impacto,
serão de fundamental importância para adequação à nova realidade
financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos
previstos no presente ato;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade do controle dos atos e
procedimentos administrativos que vigorarão a partir deste Decreto,
cujo objetivo maior é de conter despesas e buscar o equilíbrio
financeiro e o controle orçamentário das receitas com as despesas,
conforme o estabelecido na Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido o Plano de Controle e Otimização de
Despesas no âmbito da Administração Municipal, que permanecerá
até que se estabeleça o equilíbrio financeiro do Município.
Art. 2º. Fica estabelecido um plano de Reordenamento
Administrativo, onde a máquina Administrativa funcione de forma
eficaz, sem desperdícios e que atenda o seu principal objetivo que é
prestar serviços de qualidade à coletividade.
Art. 3º. Será meta prioritária o pagamento dos Servidores Públicos
Municipais, que estejam em situação regular perante à
municipalidade.
Art. 4º. Ficam rescindidos todos os contratos temporários de caráter
Excepcional de Interesse Público, acaso existentes e os de prestação
de serviço que estejam em vigor, suspendendo-se imediatamente
qualquer pagamentos à servidores enquadrados nessas espécies.
Art. 5º. Fica terminantemente suspenso o pagamento de Gratificações,
férias antecipadas, dobra de carga horária, Adicionais – exceto
específicos por lei e Diárias aos Servidores Municipais, concedidas de
forma irregular ou ilegal, e outras despesas correlatas
Art. 6º. Fica imediatamente suspenso o pagamento do Servidor que
não estiver frequentando e trabalhando na repartição Municipal para a
qual fora designado.
Art. 7º. Fica suspenso todo e qualquer tipo de ajuda para realização de
eventos promovidos por instituições não governamentais;
Art. 8º. Fica determinado imediata redução nas despesas provenientes
de:
a) Combustível;
b) Uso dos serviços de telefones e comunicações, energia e água,
material de consumo e expediente em repartições municipais;
c) Uso dos veículos da Frota Municipal, os quais deverão ser
utilizados exclusivamente em serviço e recolhido à garagem própria
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do Município no encerramento do expediente;
d) Atendimento de assistência social individualizada, que importe em
despesas ao erário municipal, no caso aquelas de caráter
assistencialista como doação de passagens, remédios, consultas e
exames, e gêneros alimentícios, salvo os casos de comprovada
urgência e necessidade, atestados através do devido Processo
Administrativo de Ajuda, que deverá ser utilizado a partir de agora
pela Administração Municipal.
Art. 9º. Ficam todos os Secretários Municipais, bem como os Chefes
de Departamentos e Setores, obrigados a cumprirem rigorosamente o
Plano de Contenção de Despesas estabelecido neste Decreto, para
isso, inclusive, apresentando sugestões para o cumprimento das
medidas, ficando terminantemente proibida qualquer despesa que não
tenha autorização escrita do Prefeito Municipal.
Art. 10. Ficam automaticamente exonerados por este Decreto todos
os ocupantes de cargos comissionados e de confiança
remanescentes da Administração anterior, que ainda não tenham
sido considerados exonerados.
Parágrafo Único. Os detentores de cargos comissionados pertencentes
ao quadro de efetivos deverão retornar aos cargos de origem.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Soledade, Paraíba, 01 de janeiro de 2017.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito
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