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DECRETO MUNICIPAL Nº. 09/2014                                       SERRARIA, 1º DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

ADOTA PROVIDÊNCIAS PARA 
CONTROLE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela Lei 
Orgânica do Município, e; 
 
  
CONSIDERANDO a queda de receita do Município, decorrente da redução dos repasses do FPM e 
ICMS; 
 
CONSIDERANDO que no segundo semestre a receita arrecadada foi inferior às despesas realizadas e 
que a redução na arrecadação da receita através de recursos vinculados, poderá acarretar déficit 
financeiro iminente;  
 
CONSIDERANDO que o Município foi alertado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em face do 
percentual da receita corrente liquida para despesa de pessoal estar superior ao exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos, bem como assegurar a regularidade dos 
pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos municipais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar o serviço público municipal, notadamente em relação 
ao quadro de pessoal da municipalidade e demais atividades; 
 
CONSIDERANDO que em janeiro de 2015 tem-se o reajuste do Salário Mínimo Nacional e do Piso 
Nacional do Magistério Público; 
 
CONSIDERANDO que os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do 
Poder Executivo, nos termos do art. 37, inciso IX da CF; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, que a LRF determina que o Município, ultrapassando o limite prudencial 
da despesa de pessoal deve adotar medidas que viabilizem a regularidade desses gastos; 
  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de restrições orçamentárias para 
o efetivo controle de Pessoal, sem prejuízos de outras análogas: 
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I. Ficam exonerados todos os ocupantes de cargos de provimento em comissão da 

estrutura administrativa do município; 
 

II. Ficam reincididos todos os contratos temporários para o atendimento do excepcional 
interesse público. 
 
Parágrafo Único - ficam ressalvadas das disposições deste Inciso as contratações 
temporárias de pessoal para os serviços públicos essenciais de quaisquer espécies. 
 

III. Fica Vedada a concessão e o pagamento de gratificações, de adiantamentos, de horas 
extras e de diárias a todo o quadro de servidores municipais, ressalvados os casos 
prévia e expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal; 
 

IV. Fica Suspensa a contratação de pessoal de emergência, em substituição a servidores 
efetivos. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir na data de sua publicação. 
 
 
 

___________________ 
SEVERINO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito 


