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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº. 015, DE 31 DE JULHO DE 2017.

 
DECRETA MEDIDAS DE CONTENÇÃO E
REDUÇÃO DE DESPESAS COM A FINALIDADE
DE MANTER O EQUILÍBRIO DAS CONTAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, NA
FORMA QUE ESPECIFICA E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SOLEDADE, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município e,
 
CONSIDERANDO o ALERTA TCE-PB 00905/17, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, quanto ao
descumprimento das normas Constitucionais no que tange ao limite
prudencial de gastos com pessoal;
 
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), principalmente com relação aos gastos de
pessoal:
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Controle de Despesas com
Pessoal no âmbito da Administração Municipal, que permanecerá até
que se estabeleça o equilíbrio financeiro do Município, praticado a
partir da seguinte cartilha de redução e contenção de despesas com
pessoal:
 
I. Fica suspensa a execução de horas extras, exceto aquelas
absolutamente necessárias mediante justificativa por escrito do
Secretário, desde que autorizadas pelo Prefeito Municipal:
 
Parágrafo único. A cada quadrimestre, em havendo horas excedentes
desempenhadas pelos servidores, as mesmas serão compensadas com
folgas de serviço, à espécie de banco de horas, reduzindo custos com o
funcionamento e manutenção de serviços públicos essenciais, além de
resguardar e preservar a saúde e vida social dos servidores.
 
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:
 
Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão,
contratações temporárias e de estagiários, ressalvadas as situações de



29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

http://www.diariomunicipal.com.br/famup/materia/A3DBD1F1/03AF6jDqUmPMwUbhI4pVFW6PR3Umgp60nWvtpecygk3Erm9-uSOxkqh7nhkpj3K… 2/2

excepcional interesse público devidamente justificadas e que
caracterize fato imprescindível, condicionada a aprovação do Prefeito
Municipal;
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;
Concessão de novas gratificações, salvo as expressamente autorizadas
pelo Prefeito Municipal, quando imprescindíveis para o
funcionamento da administração;
O afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o Município, para
quaisquer órgãos federais, estaduais e municipais;
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;
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 ultrapassar o
limite prudencial previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, bem
como, qualquer alteração no Plano de Cargos e Carreira dos
Servidores Municipais que implique em aumento de despesas com
folha de pagamento de pessoal;

 
IV. Ficam suspensas as ajudas de custo, exceto as que forem
urgenciais, o que deve ser comprovado por meio de Parecer da
respectiva pasta.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Soledade, Paraíba, 31 de julho de 2017.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito Constitucional
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