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DECRETO Nº. 042, de 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

 

REDUZ OS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS, EXONERA COMISSIONADOS 

E RESCINDE CONTRATOS POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO 

ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOLEDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atri-

buições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO o agravamento da crise econômica no Estado da Paraíba e em 

todo o Brasil, que reflete diretamente na queda ainda mais acentuada dos repasses oriundos 

da União e do Estado, resultando dessa forma em indicador máximo para adoção de medidas 

de prevenção da administração pública, de forma a garantir que venham ser devidamente 

atingidas as metas orçamentárias e fiscais; 

 

CONSIDERANDO que em virtude da queda na arrecadação as despesas com pesso-

al aumentaram de forma expressiva, especialmente pelo cumprimento do novo salário míni-

mo nacional e do piso salarial dos profissionais da educação, o que alterou o índice de pessoal 

e; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de cumprir os limites de gastos impostos pela 

Lei nº. 101/2000 (LRF) e as medidas já adotadas de redução de despesas. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam reduzidos temporariamente os subsídios dos Secretários Municipais 

em 50% (cinqüenta por cento). 

 

§1º A Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento em conjunto 

com a Procuradoria Geral do Município deverão, caso necessário, editar norma disciplinando 

os procedimentos administrativos internos para o fiel cumprimento deste Decreto; 

§2º A redução remuneratória prevista no caput deste artigo se aplicará ao valor do 

subsídio. 

 

Art. 2º Ficam exonerados todos os Secretários Municipais Adjuntos, a exceção da-

queles que integrem a Comissão Permanente de Licitação. 
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Art. 3º Ficam exonerados todos os ocupantes de função comissionada e de confi-

ança da Administração Municipal, bem como automaticamente rescindidos todos os contratos 

por excepcional interesse público. 

 

§1º Ficam ressalvados, no caso dos cargos comissionados, os integrantes da Co-

missão Permanente de Licitação – CPL e o Assessor Jurídico do CREAS; 

§2º Ficam ressalvados, no caso dos contratos por excepcional interesse público, 

aqueles contratados para desempenho de serviços de saúde junto aos programas federais no 

Município, SAMU, NASF, PSFs, CEO, CREAS e Policlínica. 

 

Art. 4ºNão será atingido por este decreto o décimo-terceiro salário. 

 

Art. 5ºNo controle dos gastos públicos, fica ainda estabelecido que: 

 

I. Fica suspensa a execução de horas extras, exceto aquelas absolutamente neces-

sárias, com apresentação de justificativa por escrito do Secretário, desde que autorizadas pelo 

Prefeito Municipal: 

II. A concessão de diárias deverá se limitar somente aos serviços imprescindíveis e 

extremamente necessários, caso em que os Secretários deverão apresentar relatório mensal 

de controle ao Prefeito Municipal, o qual deverá conter, no mínimo, o nome do servidor, a data 

e os motivos que ensejaram o pagamento das diárias; 

III. Ficam suspensos de forma temporária: 

 

a) Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão, contratações 

temporárias e de estagiários, ressalvadas as situações de excepcional interesse público devi-

damente justificadas e que caracterize fato imprescindível, condicionada a aprovação do Pre-

feito Municipal; 

b) Concessão de férias, licença prêmio, ou de qualquer outra espécie que implique 

na necessidade de contratar substituto temporário, que venha acarretar aumento de despesas 

na folha de pagamento com pessoal; 

c) Concessão de novas gratificações, salvo as expressamente autorizadas pelo Pre-

feito Municipal, quando imprescindíveis para o funcionamento da Administração; 

d) O afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o Município, para quais-

quer órgãos federais, estaduais e municipais; 

e) Participação de servidores públicos municipais em treinamentos, seminários, 

cursos de qualificação quando implicarem em gastos públicos, salvo em casos excepcionais, 

comprovada a sua imprescindibilidade para a melhoria e aprimoramento do serviço público e 

mediante autorização do Prefeito Municipal; 

f) A concessão de reajustes a servidores municipais, ressalvados os casos em que 

deva ser garantido o piso nacional das categorias por força de lei federal, condicionada, neste 

caso, a concessão à prévio estudo de impacto orçamentário, não podendo o gasto com pessoal 
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ultrapassar o limite prudencial previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, bem como, qual-

quer alteração no Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Municipais que implique em au-

mento de despesas com folha de pagamento de pessoal; 

 

Art. 6ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com duração até 

28/02/2019, podendo ser revogado a qualquer tempo, desde que atingidas as metas de redu-

ção de despesas e adequação do índice de pessoal da Administração Pública. 

 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

 

Soledade, Paraíba, 30 de novembro de 2018. 

  

 

Geraldo Moura Ramos 

Prefeito Constitucional 

 


