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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº. 17, DE29 DE AGOSTODE 2017.

 
REDUZ OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-
PREFEITA, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ADJUNTOS E
COORDENADORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOLEDADE E DÁ 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 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 pessoal aumentaram de forma expressiva, especialmente
pelo cumprimento do novo salário mínimo 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. 1ºFicam reduzidos temporariamente os subsídios dos Agentes
Políticos municipais nas seguintes proporções:
 
I. do Prefeito Municipal, Vice-Prefeita e Secretários Municipais em
30% (trinta por cento) e;
II. Secretários Municipais Adjuntos em 20% (vinte por cento).
 
§1º A redução do subsídio do Prefeito Municipal não produzirá efeitos
legais em relação ao "teto remuneratório" da Administração Pública
Municipal.
§2º 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.
§3º A redução remuneratória prevista no caput deste artigo se aplicará
ao valor do subsídio.
§4º Fica excluído dessa redução momentânea, o décimo-terceiro
salário dos ocupantes das funções definidas nos arts. 1º e 2º deste
decreto, que será pago conforme as determinações constitucionais.
 
Art. 2ºOs vencimentos dos ocupantes das funções públicas de
Coordenação ficarão provisoriamente fixados no teto de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
 
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos à 01/08/2017, com duração até 31/12/2017,
podendo ser antecipado a qualquer tempo, desde que atingidas as
metas de redução de despesas e adequação do índice de pessoal da
Administração Pública.
 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Publique-se.
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Soledade, Paraíba, 29 de agosto de 2017.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito Constitucional
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