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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
DECRETO Nº 30, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

 
Decreto nº 30, de 05 de novembro de 2018.
 

Estabelece medidas de contenção de gastos com
pessoal no âmbito do Poder Executivo do Município
de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte e
dá outras providências.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, a Sr.ª Maria de
Fátima Borges Marinho, no uso das atribuições que lhes são
conferidas especificamente pelo disposto no artigo 74, Inciso XII, da
Lei Orgânica do Município de Canguaretama e a Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, e
CONSIDERANDOa manutenção do equilíbrio das contas públicas
municipais, dando cumprimento a todos os limites fixados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
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 é obrigação desta Administração Pública
cumprir os desembolsos com as despesas decorrentes de vinculações
constitucionais e legais de receitas nos limites estabelecidos;
CONSIDERANDO, a necessidade de ação planejada de prevenção de
riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de
alcançar responsavelmente a gestão fiscal conforme dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;
CONSIDERANDO, a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e
financeiro das contas públicas, dando cumprimento a todos os limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;
CONSIDERANDO a necessidade de aportar recursos como
contrapartida aos contratos de financiamento interno e externo e
convênios firmados;
CONSIDERANDO o escopo de manter a realização de despesas nos
valores das receitas realizadas, dando-se pleno cumprimento ao Anexo
de Metas Fiscais, estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO, e demais normas legais em vigor;
CONSIDERANDO que a crise econômica nacional alcançou as
finanças desta Municipalidade; e por fim,
CONSIDERANDO o último relatório de Gestão Fiscal – RGF
publicado no dia 27 de setembro de 2018 na FEMURN;
 
DECRETA:
 
Art. 1ºEste Decreto estabelece diretrizes para contenção de despesas
de pessoal, que deverão ser observadas pelas Secretarias Municipais
de Canguaretama/RN, efetivadas por meio das fontes próprias do
Tesouro Municipal e/ou com recursos ordinários vinculados ou não
vinculados.
Parágrafo Único. Fica determinada a todas as Secretarias Municipais a
adoção de medidas necessárias à contenção de despesas de pessoal
sem prejudicar os serviços essenciais prestados aos cidadãos de
Canguaretama/RN.
Art. 2º Estão suspensas, mesmo que suportadas pela cota autorizada e
programada para cada unidade orçamentária, as despesas com:
I – diárias, exceto aquelas destinadas ao Chefe do Executivo ou
aquelas precedidas de autorização do mesmo;
II – capacitação de servidores públicos, salvo em casos excepcionais,
comprovada a sua imprescindibilidade e mediante autorização;
III – admissão de pessoal em regime temporário, ressalvadas as
situações de excepcional interesse público, devidamente justificadas, e
aquelas decorrentes da reposição de aposentaria ou falecimento de
servidores das áreas de saúde e educação, ou por ordem judicial;
IV– concessão de licença-prêmio que acarrete substituição de pessoal;
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V - autorização para realização de horas extras, bem como concessão
de gratificação pela prestação de serviços extraordinários, exceto os
casos autorizados com as reduções determinadas;
VI - A Concessão de Gratificações e de novas gratificações, salvo
quando decorrentes de obrigação legal;
VII - O afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o
município, para quaisquer órgãos federal, estaduais e municipais;
VIII - Outras ações correlatas que diretamente impliquem em aumento
das despesas de pessoal
Art. 3º As despesas realizadas em desacordo com as normas previstas
neste Decreto são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, com as consequências ali consignadas.
Art. 4º Os Secretários Municipais deverão observar e cumprir as ações
estabelecidas para a gestão da despesa e controle do gasto de pessoal,
e:
I. Apresentar programação e um planejamento para redução de
despesas de pessoal, a qual deverá considerar as despesas realizadas
no último quadrimestre, submetendo as suas conclusões a Chefe do
Executivo para aprovação;
II. Suspender o pagamento de horas extraordinárias, excetuadas as
atividades de saúde, quando justificado pelo interesse público
devidamente motivado;
III. Condicionar a convocação para a prestação de serviços
extraordinários dos servidores não previstos no inciso II, à prévia e
indispensável autorização da Chefe do Executivo.
Art. 5º 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 Federal.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN em 05 de novembro de
2018.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
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