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GABINETE DO PREFEITO

DECRETo N9 O4L/2SL7

Dispõe sobre a suspensão deconcessão de

benefícios que impliquem em majoração de

gasto com pessoal.

O PREFEITO OO lUUrutCíptO DE VERTENTE OO t-ÉRtO, Estado de Pernambuco,

no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, pela

Constituição do Estado de Pernambuco e pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que mesmo com a racionalização de despesas por parte do

Poder Executivo Municipal, que vem sendo realizada desde o dia 02 de janeiro de

20L7, ainda se faz necessária a adoção de medidas de contingenciamento com vistas

garantir a adequada prestação de serviços aos munícipes;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar serviço público municipal,

notadamente em relação a execução fin anceiro-orçamentária, quadro de pessoal da

Municipalidade e demais atividades;

CONSIDERANDO o princÍpio da eficiência, estampado no coput do art. 37, da

Constituição Federal, o qual impõe a adoção de critérios de conveniência e

oportunidade, segundo planejamento e coordenação, atendendo à economicidade, de

modo a assegurar continuidade, regularidade e confiabilidade nos serviços públicos;

CONSIDERANDO que o Município só pode realizar despesas e efetuar
pagamentos nos limites de sua disponibilidade orçamentária e financeira, em razão do

dever de observância à Lei de Responsa bilid ade Fiscal (Lei Complementar ns 101/00);

CONSIDERANDO a vedação de concessão de vantagem, aumento, reajuste ou

adequação de remuneração a qualquer título, se a despesa total com pessoal exceder

a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, conforme arligo 22, parágrafo único,

inciso primeiro, cumulado com o artigo 20, da Lei Complementar ns 101/00;
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CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público sobre o
particular, pressuposto lógico de qualquer ordem social estável, pelo qual o interesse

coletivo, quando conflitante com o interesse do indivíduo, deve prevalecer;

CONSIDERANDO que a Súmula 47J do Supremo Tribunal Federal, dispõe que

"A Administraçõo pode onular seus próprios otg5, quando eivodos de vícios que os
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tornom ilegais, porque deles ndo se originam direitos; ou revogo-los, por motívo 4r:',.'';.;;..")"j;,..- '.rj , .j-, ,...1{
conveniêncio ou oportunidade, respeitodos os direitos odquiridos, e ressolvqdo, et.n:":'.,. 'i,,,-.j
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Art. le Fica suspenso por 90 (noventa) dias a concessão de benefícios que ,. ".'.J'
impliquem em majoração de gasto com pessoal, especificamente: -, ' 
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| - Licença Prémio, exceto para tratamento de saúde, devidamente ' - ,,t
comprovada com laudo medico, poderá a Administração conceder a Licença. ou nos I 
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últimos 6 (seis) meses para adquirir o tempo necessário para aposentadoria; , "": 
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ll - Licença para trato de interesse particular;

lll - Realização de serviços em caráter de hora-extra;

lV - Concessão de férias, exceto para evitar o acúmulo de 2 (duas) férias;

Art. 2e Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus

efeitos para o dia 01 de novembro de2OL7.

Gabinete do Pr.efeito, L7 de novembro de2017

Rrrunro Urun or Sntes

Prefeito do Município de Vertente do Lerio
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