DECRETO MUNICIPAL Nº 049/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

ESTABELECE MEDIDAS DE REDUÇÃO E DE
CONTROLE DAS DESPESAS DE CUSTEIO E DE
PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, notadamente
no seu art. 74, IV:
CONSIDERANDO a necessidade de ação planejada e transparente,
prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme
preleciona a LC nº 101/2000;
CONSIDERANDO as repetidas quedas nas Receitas oriundas do FPM – Fundo
de Participação dos Municípios, conforme publicado nas mídias escritas e
faladas e em próprio comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 169 da Constituição Federal que
determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar;
CONSIDERANDO, que, atendendo o mandamento constitucional o legislador
federal editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros,
os limites de gastos com despesas com pessoal;
CONSIDERANDO, a obrigatoriedade de se dar cumprimento a todos os limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a recondução
das despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela
LC n. 101/2000;
CONSIDERANDO, que a extrapolação do limite de gastos com pessoal
ocasiona diversos malefícios para a Administração Pública Municipal;
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CONSIDERANDO que a diminuição na receita refletiu diretamente na elevação
do percentual de gastos com pessoal, ultrapassando o limite legal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na
gestão fiscal do Município, que se dá, dentre outras ações, com o equilíbrio
entre a receita e a despesa públicas;
DECRETA:
Art. 1° Este Decreto estabelece diretrizes para contenção de despesas de
custeio e de pessoal com vigência de 01/11/2017 à 31/12/2017 podendo ser
prorrogado por igual período, onde deverão ser reduzidas 50% das
Representações em cargos de comissionados, corte total de funções
Gratificadas dos servidores que as percebem, e 25% dos Subsídios do
Prefeito, Vice Prefeito e Secretários.
Art. 2º Fica reduzido em 25% todos os contratos de assessorias e prestação
de serviços até 31 de Dezembro, podendo ser prorrogado até que o município
restabeleça a normalidade de suas finanças.
Art. 3º Fica estabelecido como meta a todas as secretarias e órgãos do
Governo Municipal, a redução de 25% dos gastos com telefonia, água, energia,
combustível, material de consumo e expediente, e demais despesas de custeio
não inclusas nos artigos anteriores.
Parágrafo Único. É vedado aos dirigentes dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo apresentar proposta de
edição de norma ou adotar providência que sobreleve as despesas do
Município relativamente a gastos com pessoal, incluindo-se a reestruturação e
a revisão de planos de cargos, carreiras e subsídios, enquanto não forem
reduzidas as despesas com pessoal a limite inferior ao prudencial, assim
definido pela LC nº 101/2000.
Art. 4º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal deverão observar
e cumprir as seguintes ações estabelecidas para a gestão da despesa e
controle do gasto de pessoal:
I - suspender o pagamento de horas extraordinárias, excetuadas as atividades
de saúde e educação quando justificado pelo interesse público devidamente
motivado perante a autoridade superior;
Praça Adauto Róseo, 1229, Centro. Icapuí-CE. CEP 62.810-000.
Fone: (88) 3432-1200. CNPJ 10.393.593/0001-57. www.icapui.ce.gov.br

II - condicionar a convocação para a prestação de serviços extraordinários dos
servidores não previstos no inciso II do caput deste artigo à prévia e
indispensável autorização do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. As situações excepcionais serão decididas pelo Prefeito
Municipal, em conjunto com suas assessorias, jurídica e contábil.
Art. 5º Ficam suspensas a partir desta data e até a adequação dos limites com
pessoal:
I – novas nomeações de servidores em cargos de provimento em comissão e
contratações temporárias, salvo as contratações decorrentes do último
concurso público municipal e processo seletivo simplificado realizado pela
Prefeitura Municipal, bem como as situações de necessidade excepcional,
prévia e devidamente justificada e autorizada pelo Prefeito Municipal, ouvidas
suas assessorias jurídica e contábil;
II – concessão de licenças para tratar de interesse particular, quando
implicarem em nomeações para substituição;
Ill – pagamento e o gozo de licença prêmio;
IV – concessão e pagamentos de férias e diárias;
Parágrafo Único. Até que o percentual de limites de gasto com pessoal se
normalize, fica vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
Art. 6º Até que o percentual de limites de gasto com pessoal se normalize fica
vedada a criação de cargo, emprego ou função.
Art. 7º Também fica vedado, até que o percentual de limites de gasto com
pessoal se normalize o provimento de cargo público, admissão ou contratação
de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde.
Art. 8º. São responsáveis pela implementação das ações necessárias ao
cumprimento deste Decreto os Secretários Municipais do Poder Executivo
Municipal.
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§ 1º. As Unidades Orçamentárias e Administrativas competentes adotarão as
medidas e os procedimentos necessários à redução das despesas de custeio
administrativo e à sua adequação aos limites fixados neste Decreto.
Art. 9° Este Decreto entra em vigor e produz efeitos a partir desta data,
revogando-se as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 01 de novembro de
2017.

RAIMUNDO LACERDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE
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