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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 004, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 004, de 18 de janeiro de 2021(*)
 

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.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, 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;
CONSIDERANDO a manutenção do equilíbrio das contas
públicas municipais, dando cumprimento a todos os limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000;
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 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;
CONSIDERANDO o último relatório de Gestão Fiscal – RGF,
publicado no dia 29 de setembro de 2020, edição 2367 do
diário oficial dos municípios/FEMURN, demonstrando o
percentual de gastos com pessoal em 58,42% (cinquenta e oito
vírgula quarenta e dois por cento) da RCL no âmbito do
Município de Canguaretama;
CONSIDERANDO os termos fixados no Termo de
Ajustamento de Gestão / TAG nº 04/2019, firmado entre este
Município de Canguaretama e Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e o
Termo de Ajustamento Conduta/TAC
n°080.2019.000171/080.2018.001449, firmado entre este
Município de Canguaretama e Ministério Público Estadual, os
quais preveem várias medidas de proibição a serem adotadas
pelo Poder Executivo Municipal a fim de reduzir os gastos com
pessoal, e, por conseguinte, adequação a Lei de
Responsabilidade Fiscal, dentre elas, proibição de concessão de
vantagens a servidores públicos,
 
DECRETA:
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Art. 1º - Ficam SUSPENSAS todas as gratificações concedidas
nos moldes da Lei Municipal nº 650/2015, a qualquer servidor
que se enquadre na presente situação, pertencente ao quadro da
Secretaria Municipal de Tributação pelo prazo de 90 (noventa)
dias, prorrogáveis por igual período, caso persistam as
situações contidas no preâmbulo deste decreto, mesmo que
suportadas pela cota autorizada e programada para cada
unidade orçamentária.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama, em 18 de janeiro de
2021.
 
WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO
Prefeito Municipal
 
*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO. 
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